Gedragscode
Op het studiebegeleidingsinstituut hanteren we een aantal eenvoudige en duidelijke regels die samen
de gedragscode vormen.
In deze code leggen we samen vast hoe we met elkaar omgaan en samen een bijdrage vormen voor
een plezierige studie- en werkomgeving.
-

Iedereen hoort erbij en we maken geen onderscheid
We doen ons best en ieder zet zich in naar zijn mogelijkheden
We letten op ons woordgebruik
Handen thuis
We gaan zuinig en netjes om met onze eigen en andermans spullen
Eerlijk duurt het langst
We komen voor elkaar op en respecteren elkaar
We komen gemaakte afspraken na
Mobiele telefoon staat uit. In geval van nood zijn wij bereikbaar onder nummer: 06-51319170
Mp3-speler of i-pod laten we thuis
Bij binnenkomst zetten we hoofddeksel en zonnebril af
Je dient correct gekleed te zijn
Verblijf in het gebouw en op het terrein vóór aanvang en na beëindiging van de
studiebegeleiding is niet toegestaan

Met betrekking tot het gebruik van internet en email maken we samen de volgende afspraken.
-

Het is toegestaan gericht internetsites te bezoeken die informatief zijn voor je studie of die je
worden aanbevolen door de docent
Het is niet toegestaan om zonder doel over het internet te surfen, te downloaden, spelletjes te
spelen, te e-mailen / chatten of msn-en.

Bij het niet voldoen aan de gedragscode zal er eerst een waarschuwing worden gegeven waarna een
herhaling van ongewenst gedrag kan leiden tot schorsing.
Als deze sancties geen verbetering geven kan voortduren van ongewenst gedrag reden zijn voor
verwijdering van het instituut.
Als leerling van het Studiebegeleidingsinstituut verklaar ik door ondertekening dat ik bekend ben met
de gedragscode en verklaar ik me te houden aan alle op het Instituut geldende afspraken.
Bij misbruik van het Internet accepteer ik de consequenties zoals die door de docent worden bepaald.
Datum:
Naam:
Handtekening leerling:
……………………………………………………….

Handtekening van de ouder(s) voor gezien:
………………………………………………………..
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