
Veiligheid en gedragsregels op De Apollo 
 
De Apollo heeft duidelijke schoolregels.  
Het is belangrijk dat iedereen zich aan deze regels houdt.  
 
SCHOOLAFSPRAKEN: 
 

• Luister naar elkaar en respecteer de ander: pesten, grof taalgebruik, 
discrimineren en uitschelden accepteren we niet. 

• We gaan op een nette manier met elkaars spullen om. 
• Tijdens de leswisselingen of de pauze kun je gebruik maken van het toilet. 
• In de klas mag een mobiele telefoon alleen met toestemming van de docent 

voor onderwijsdoeleinden gebruikt worden.  
• Petten of andere hoofddeksels draag je buiten de school. 
• Kauwgom houden we buiten de school.  
• Eten en drinken doen we in de daarvoor bestemde pauzes en ruimtes. 

 
Uitzonderingen op de afspraken worden alleen gemaakt als de docent hiervoor 
toestemming geeft. 
 
 

1. De gele brief 
Wanneer leerlingen om wat voor reden dan ook niet in de les kunnen blijven 
(bijvoorbeeld vanwege niet corrigeerbaar druk of storend gedrag) kunnen ze 
uit de les gestuurd worden. Zij krijgen dan een gele brief mee die aan de 
voorzijde ingevuld moet worden door de docent en aan de achterzijde door de 
leerling. Leerlingen gaan met het gele formulier naar het opvanglokaal. Daar 
worden ze opgevangen door een pedagogisch medewerker die ondersteunt 
bij het invullen van het formulier en met de leerling het herstelgesprek 
voorbereidt. Tegen het eind van de les gaat de leerling met het ingevulde 
formulier terug naar de betreffende docent om afspraken te maken over 
sancties (bijvoorbeeld nablijven of strafregels) of andere afspraken (afspraken 
voor de volgende les).  

 

2. Het oranje boekje 

Wanneer leerlingen gedragsmatig moeite hebben om in de les te functioneren 
kan een oranje boekje ingezet worden. Het oranje boekje is een klein 
handelingsplan waarbinnen aandacht wordt besteed aan drie leerpunten. De 
leerpunten worden genoteerd in een weekboekje. De leerling geeft het boekje 
aan het eind van elke les aan de docent. Zowel de leerling als de docent 
beoordeelt de drie leerpunten op een vierpuntsschaal (goed, voldoende, 
twijfelachtig of onvoldoende). Wanneer een verschil tussen de eigen 
beoordeling en de beoordeling van de docent zit, kan dit aanleiding zijn voor 
de dialoog tussen leerling en docent. Aan het eind van elke dag wordt het 



boekje getekend door de mentor en gaat het boekje mee naar huis. Thuis 
kunnen ouders het boekje met hun kind bespreken en eveneens tekenen. 
Eind van de week gaat het boekje naar de leerjaarcoördinator voor een 
paraaf.  
Wanneer het voor een leerling zinvol is om met een oranje boekje te werken, 
wordt dit door de betreffende mentor aangevraagd bij de leerjaarcoördinator. 
Die bepaalt of er met een oranje boekje gewerkt gaat worden en is 
verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken. De mentor is 
verantwoordelijk voor het registeren in magister.  

 


