
HuisRegels - X-tra Succeslessen
Overal waar je komt zijn regels en afspraken. Zo ook bij de X-tra Succeslessen. Niets bijzonders dus!

De huisregels zijn bedoeld om binnen de omgeving van de X-tra Succeslessen een fijne manier te hebben in hoe we met 
elkaar omgaan. Behalve algemeen geaccepteerde omgangsvormen en natuurlijk de al bekende schoolregels, verwachten wij 
van jou dat jij je houdt aan het volgende:

Bij binnenkomst:
‣ Schrijf je je in in de aanwezigheidsregistratie bij het entree: naam en tijd van binnenkomst.
‣ Schrijf op de dag-planner (los A6 blad) wat je vandaag gaat doen - maak dus een dag-planning
‣ Mobiele telefoon gaat uit of op (echt) stil en met het scherm naar beneden op de daarvoor bestemde plaats.

Tijdens je aanwezigheid:
‣ Ga aan de slag. Hulp voor bijvoorbeeld korte uitleg is beschikbaar, indien nodig.

‣ In het lokaal wordt niet gegeten (behalve hetgeen we afspreken). 
- Kauwgom, chips, zakken snoep, ‘snelle’ snacks en flesjes drinken (behalve water) zijn niet toegestaan in het lokaal.

‣ Er is een korte pauze. Deze is bedoeld om even te bewegen en te ontspannen. Het duurt ongeveer 10 min.
Ga niet te ver weg en let zelf op de tijd.

Bij vertrek:
‣ Geef je op de dag-planner aan waar je bent met je werk en wat je gedaan hebt door dit af te vinken.
‣ De tijd wordt in principe helemaal benut. Eerder weggaan is alleen mogelijk én indien vooraf gemeld, met reden.

Zorg er dus voor dat je altijd voldoende (huis)werk bij je hebt!
‣ Meld je af op de ‘aanwezigheidsregistratie’ door de tijd van vertrek zelf op te schrijven.

Algemeen
• Je dient je te houden aan de aanwijzingen van directie en personeel van X-tra.
• Zorg er voor dat je de juiste boeken, schriften en materiaal bij je hebt. Zonder kun je niet werken.
• Vraag op tijd om hulp: de begeleiders geven wat extra uitleg waar nodig en houden toezicht. 
• Leid niemand af en laat de ander rustig studeren. Praten, indien nodig, doen we op zachte, fluisterende toon.
• Naar muziek luisteren tijdens de les is niet toegestaan.
• Heb respect voor jezelf, je omgeving, de begeleiders en je medescholieren.
• Gebruik je gezond verstand ... daar heb je namelijk genoeg van!

Regel van Drie
Om het niet nakomen van afspraken een duidelijke plaats te geven hanteren we (altijd ! ) de ‘Regel van Drie’:

‣ Bij een eerste keer (bv: boek vergeten, te laat zonder reden, agenda niet op orde, mobiel in broekzak, …), krijg je een 
herinnering / waarschuwing. Dit heeft geen gevolgen.

‣ Bij herhaling, krijgt je een tweede waarschuwing. Hierbij wordt duidelijk gezegd dat dit een herhaling is.
‣ Bij een derde keer nemen we maatregelen: ‘ga je boek maar halen’, ga thuis uitleggen waarom je te laat bent, etc.

Dit geeft duidelijkheid en dat handhaven we. Consequent. Van al deze momenten wordt een notitie gemaakt in ons systeem.

Verwijdering en Schorsing
• Een Leerling kan bij (aanhoudend) storend gedrag verwijderd en/of geschorst worden. 

Ook hier geldt de ‘regel van drie’, waarna overleg volgt met ouders.
• Onmiddellijke en definitieve schorsing volgt na (herhaald) moedwillig negeren van regels en instructies

HUISWERKBEGELEIDING & BIJLES
… net een beetje Extra

Ik heb dit gelezen en ben het er mee eens 
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