Positief leer- en leefklimaat

Het motto van de SGL is:
Samen Geïnspireerd Leren.
Dit motto is ook terug te vinden in
ons leer- en leefklimaat. Wie op de
SGL studeert of werkt begeeft zich
dagelijks in een prettige, inspirerende
leefomgeving. Hoe komt dat? Door
de positieve houding van leerlingen,
personeel en ouders. Wie respect
toont voor mensen en omgeving en
verantwoordelijkheid neemt waar dat
nodig is, creëert een veilige plek voor
zichzelf en anderen.

Hoe doen we dat?
Samen
Wij doen dat samen door:
r POTUFIPVEFOBBOHFNBBLUFBGTQSBLFO
r [PSHWVMEJHFOGBUTPFOMJKLUFTQSFLFOFOUFTDISJKWFO
r BOEFSFOPGEFTQVMMFOWBOBOEFSFOOJFUPOHFXFOTUBBOUFSBLFO
r BMMFFOUFFUFOFOESJOLFOJOSVJNUFOXBBSEBUJTUPFHFTUBBO
en de pauze- en werkplekken schoon en onbeschadigd achter
te laten.
Geïnspireerd
Wij inspireren elkaar door:
r SVJNUFUFCJFEFOBBOBOEFSFO
r UJQTUFHFWFOBBOBOEFSFO
r HSFO[FOUFWFSMFHHFOFOIFUCFTUFVJUPOT[FMGUFIBMFO
Leren
Wij leren door:
r UFMVJTUFSFOOBBSFMLBBS
r WFSTDIJMMFOUVTTFONFOTFOFOJOPQWBUUJOHFOUFSFTQFDUFSFO
r HPFEWPPSCFSFJEÊOPQUJKEJOEFMFTUFLPNFO
r NPCJFMFUFMFGPPOTBMMFFOWPPSPOEFSXJKTEPFMFJOEFO
UFHFCSVJLFOFOBMMFFONFUUPFTUFNNJOHWBOEFEPDFOU
r SVTUJHUF[JKOPOEFSMFTUJKEFOPQEFHBOH

SGL (Scholengemeenschap Lelystad)

Als we ons allemaal aan deze waarden houden in de dagelijkse
schoolpraktijk dan is en blijft de SGL een prettige, stimulerende en
inspirerende omgeving.

Verzuim en verlof
Aanwezigheid

Te laat komen

Afwezig/ziek melden

Kom je drie keer te laat, dan krijg je bericht wanneer jij je
moet melden om 7.45 uur. Kom je zes keer te laat, dan moet
jij nogmaals melden om 7.45 uur en krijgen jouw ouder(s)/
verzorger(s) een brief. Kom je negen keer te laat, dan moet
je je weer een keer melden om 7.45 uur, volgt er een gesprek
met de leerlingcoördinator en wordt er contact met jouw
ouders opgenomen. Kom je twaalf keer te laat, dan krijgen
jouw ouder(s)/verzorger(s) een brief en word je opgeroepen
voor het preventiespreekuur van de leerplichtambtenaar.

Op de SGL wordt dagonderwijs gegeven. Iedere leerling hoort
dus dagelijks op school te zijn. Ook voor leerlingen van 18 jaar
en ouder geldt daarom de aanwezigheidsverplichting, ook al
zijn zij wettelijk niet meer leerplichtig. Tegen ongeoorloofde
absentie treden wij streng op!
Alleen ouder(s) of verzorger(s) kunnen hun kind afwezig of ziek
melden. Op de dag dat jij niet naar school kunt komen moeten
je ouders de school vóór 8.15 uur bellen (0320-221254). Dat kan
vanaf 7.45 uur. Het kan zijn dat de telefoniste veel telefoontjes
krijgt en de oproep niet meteen beantwoordt. Dan later nog
een keer proberen. De voornaam, achternaam, klas en de
reden van afwezigheid moeten vermeld worden. Ook de datum
waarop verwacht wordt dat jij weer terug op school bent.

Aanwezig/beter melden

Op de dag dat jij weer naar school komt neem je een
absentiebrief mee (op te halen bij de receptie en te downloaden
via www.sgl.nl g ouders g absentie) waarop de voornaam,
achternaam, klas en reden van afwezigheid zijn ingevuld.

Bezoek aan dokter, tandarts, orthodontist,
fysiotherapeut of ziekenhuis

Een bezoek aan o.a. de tandarts of fysiotherapeut is meestal ruim
van te voren bekend. Verzuim hiervoor moet je vooraf d.m.v. een
ondertekende (absentie)brief melden. Deze brief moet door jou
worden ingeleverd bij de receptie of afdelingsassistent. Alleen
bij onvoorziene medische omstandigheden kan het voorkomen
dat je een bezoek niet vooraf hebt kunnen melden. Dan lever je
meteen na terugkomst een ingevulde absentiebrief in.

Zonder melding afwezig

Als blijkt dat jij niet aanwezig bent op school en wij zijn daarvan
niet op de hoogte gebracht dan handelt de school als volgt: wij
streven ernaar om met jouw ouders/verzorgers tijdens de eerste
2 lesuren telefonisch contact op te nemen om op die manier te
achterhalen waarom jij afwezig bent.

Te laat komen heeft altijd consequenties!

Buitengewone maatregel

Voor leerlingen die veelvuldig ongeoorloofd afwezig zijn is
het niet vanzelfsprekend dat zij deel kunnen nemen aan extra
activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de Podiumweek, excursies,
kampen of stedentrips.

Bijzonder verlof

In bijzondere omstandigheden als gevolg van bv. huwelijk,
ernstige ziekte of overlijden van een familielid of aanverwant
kan de rector verlof toekennen. Krijg jij hiermee te maken dan
moeten jouw ouders zo snel mogelijk een verzoek indienen
bij de afdelingsleider.

Vakantieverlof onder schooltijd

Op vakantie buiten de normale vakantieperiodes mag alleen als
jouw ouders een beroep hebben met piekbelasting, waardoor
jouw gezin tijdens de vakantieperiode niet weg kan. In dat
geval dienen jouw ouders, voor het plannen of boeken van de
vakantie, een aanvraag in bij de rector. Bij de aanvraag moet
een ondertekende verklaring (van de werkgever) getoond
kunnen worden. Een formulier hiervoor (aanvraagformulier
extra vakantie) kun je ophalen bij de afdelingsleider. De
verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan en
niet in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar
vallen.

Mobiele telefoons
Indien je zonder toestemming een mobiele telefoon gebruikt in
de klas, dan neemt de docent de telefoon in en kun je deze aan
het eind van de werkdag van de docent bij hem/haar ophalen.

Bij herhaling wordt de telefoon door de docent afgegeven aan
de leerlingcoördinator of afdelingsleider, die een aanvullende
sanctie oplegt.

Schone en prettige werkomgeving
Indien een medewerker constateert, dat je rommel maakt of
op een andere wijze de werkomgeving aantast, dan krijg je
een aanwijzing om dit zo mogelijk direct te herstellen.

Hij/zij stuurt je bovendien naar de onderwijsassistent die
een passende sanctie oplegt, zoals een uur corvee.

