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Gedragscode Gerrit Rietveld College: zo doen we dat hier! 
 
 
Samen maken we het Gerrit Rietveld College tot een veilige, prettige en schone school. Daardoor kan 
iedereen er goed leren, werken en leven. Ik draag daar actief aan bij. De volgende afspraken helpen mij 
daarbij; 
 
Omgaan met elkaar 
• Ik volg aanwijzingen op van alle medewerkers. 
• Ik houd mij aan de afspraken in het leerlingenstatuut. 
• Ik behandel anderen met respect. Dit blijkt uit mijn taalgebruik en gedrag. 
• Ik draag actief bij aan de veiligheid in en rond de school. 
• Mijn kleding staat een open communicatie niet in de weg. 
 
De school en de schoolomgeving 
• Ik heb altijd mijn schoolpas bij mij. 
• Ik houd de school en de omgeving schoon. 
• Ik zet mijn fiets in de stalling of mijn scooter op de aangewezen plek. 
• Ik ga zorgvuldig om met mijn eigen eigendommen en die van anderen. 
• Ik houd rekening met anderen in de omgeving van de school. 
• Ik eet en drink alleen op de aangewezen pauzeplekken*. Ik mag een klein flesje water meenemen naar 

de les, maar al het andere eten en drinken is niet toegestaan. 
• Ik ruim mijn jas en pet op in mijn kluis voordat ik naar het domein ga. 
• Ik heb alleen toegang tot het domein waar ik op dat moment les heb. 
• In tussenuren kan ik in alle rust zelfstandig werken in de ruimte bij mijn domeinassistent. 
• Ik rook niet op het schoolterrein 

 
De lessen 
• Ik kom op tijd in de les en houd mij aan het verzuimprotocol. 
• Ik gebruik tijdens de lessen mijn device alleen met toestemming van de docent. 
• Ik heb bij de start van de les de benodigde schoolspullen klaar liggen. 
• Ik ben actief bezig met de les. 
• Ik draag bij aan een goede werksfeer voor iedereen. 
• Ik maak en leer het opgegeven huiswerk. 
• Ik maak zelf afspraken over inhaalwerk. 
• Ik houd me aan de veiligheidsregels in practicumlokalen. 

 
 

* Pauzeplekken: 
Klas en 1 en 2 blijven in pauzes en tussenuren op het schoolterrein. De aula is voor iedereen toegankelijk.  
Het dakterras op de 1e verdieping is alleen bestemd voor examenleerlingen (alleen tijdens de pauzes).   
Het dakterras op de 2e verdieping is allen bestemd voor klas 1 en 2. 
 
 


