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Pauzetoezicht voor de locatie Brandenberg, schooljaar 2019-2020 

 

Onderstaande regels worden tijdens de pauze door de leerlingen in acht genomen en door 

de toezichthouders bewaakt. 

 

1. Algemene regels in het schoolgebouw: 

 

1. Fietsen en scooters worden in de fietsenkelder/stalling gestald. 
2. De leerlingen mogen alleen gebruik maken van de hoofdingang. 
3. Leerlingen mogen tijdens de lesdag het schoolterrein niet verlaten. 
4. Leerlingen dragen in het schoolgebouw geen petjes en/of jassen.  
5. Eten en drinken is alleen toegestaan in de pauzes op de daartoe aangewezen 

pauzeplekken (aula, hal en binnenplein) 
6. Op het gehele schoolterrein is roken niet toegestaan. 
7. Misbruik van persoonlijke multimedia ten nadelen van de school, medewerkers 

en leerlingen is ten strengste verboden. Het maken van opnames van derden in 
het gebouw zonder toestemming wordt als een ernstige inbreuk op privacy 
beschouwd en kan leiden tot een officiële waarschuwing of zelfs schorsing. Dit 
geldt tevens voor het beschadigen van de goede naam van leerlingen, 
medewerkers en de school door het plaatsen van teksten, foto’s en/of filmpjes op 
internet. 

8. De school verwacht van alle leerlingen dat zij respect tonen voor elkaar, voor 
medewerkers en het gebouw. Dat betekent: een correcte houding, het opvolgen 
van instructies, fatsoenlijk taalgebruik, het gebruiken van de afvalbakken, 
enzovoort.  

9. Leerlingen gaan pas richting het lokaal op het moment dat de bel gaat (8.25 uur voor 
het 1e uur les, 9.15 uur voor het 2e uur , dus niet eerder); Tijdens de pauzes mogen 
leerlingen in aula, binnenplein en hal aanwezig zijn (sportkooi; alleen onder toezicht) 

 

NB:  De coördinator van dienst is elke dag de eindverantwoordelijke tijdens de pauze. Bij 

vragen of onregelmatigheden is de coördinator van dienst het aanspreekpunt. De 

coördinatoren hebben uniforme afspraken gemaakt m.b.t. het nemen van 

maatregelen. 
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2. Afspraken en richtlijnen voor de toezichthouder tijdens de pauzes: 

 
Leerlingen kunnen gebruik maken van de volgende pauzelocaties: aula, binnenplein, hal en, 
als er toezicht is, het sportplein.  
Leerlingen gaan via de deur naast de lift in de hal naar het plein. Hierdoor is er een 
pendelweg mogelijk van aula naar het binnenplein, aula/binnenplein, wc.  
De regel is dat leerlingen alleen via het binnenplein naar het sportplein moeten lopen en niet 
door de gangen. 
De leerlingen mogen alleen aan het begin van de pauze van hun kluisje gebruik maken om 

hun boeken te wisselen en eten uit het kluisje te halen. 

 
2.1 Ongeoorloofd verlaten van het schoolterrein. 

 
Alle leerlingen blijven op school gedurende de lesuren. 
Bij eerste keer dat leerlingen deze schoolregel overtreden, de regelementen één keer over 
te schrijven. Deze moeten de dag erna met handtekening van ouders/verantwoordelijke 
terug ingeleverd worden bij de coördinator van dienst. De namen van de leerlingen die de 
regel overtreden, worden op een verzamellijst genoteerd zodat duidelijk zichtbaar is wie er 
al eens bestraft is geworden. Leerlingen die voor de tweede keer deze regel overtreden 
moeten twee uur nakomen, gelijk aan de lln. die een lesverwijdering hebben. Ouders 
worden hierover in kennis gesteld. 
 

2.2 Rokers: 

 
Deze worden naar/bij de coördinator van dienst (CVD) gebracht/aangegeven en krijgen, bij 
eerste keer, de reglementen om één keer over te schrijven. Deze moeten de dag erna met 
handtekening van ouders/verantwoordelijke ingeleverd worden bij de CVD. 
De namen van de rokers worden op een verzamellijst genoteerd zodat duidelijk zichtbaar is 
wie er al eens bestraft is geworden. 
 
2.3 Toezicht plekken voor docenten: 

 

Sport. Buitensportterrein en sportkooi. 

De sportdocent(e) houdt toezicht in en rondom de sportkooi en buitensport terrein. 

Leerlingen die niet mee willen doen aan sport of spel worden terug gestuurd naar binnen 

plaats. Tijdens de kleine pauze is er de mogelijkheid om vrij te sporten, tijdens de grote 

pauze wordt door docenten LO competitiesport georganiseerd.  

1. Op binnenplein bij de buitendeur van de hal naar binnenplein. (buiten) 

Toezichthouder start het toezicht bij de buitendeur in de hal. Leerlingen nemen deze uitgang 

naar de binnenplaats. Eenmaal buiten blijft de leerling buiten pauzeren. Toiletbezoek blijft 

mogelijk echter geldt de regel een tegelijk naar binnen.  

2. De Hal (hal) 

De toezichthouders in de hal variëren. Indien de leerlingen naar de binnenplaats willen, kan 

dat via de buitendeur bij de lift. De toezichthouder ziet er op toe dat de leerlingen niet via 

het trappenhuis naar boven gaan. Het is verboden om tijdens de pauze de school te 
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verlaten. Indien je de school wil verlaten, is dit besproken met je mentor/ teamleider. 

Leerlingen mogen alleen met nat weer en met goedkeuring van de coördinator van dienst in 

de hal pauzeren. 

3. De aula 

De Leerlingen zitten aan tafels op een stoel (dus niet op de verwarming). De leerlingen 

mogen verder gebruik maken van de voetbaltafels. De leerlingen ruimen hun eigen rommel 

op. De leerlingen mogen aan het begin van de pauze (10 minuten max) beslissen waar ze 

gaan pauzeren (aula, binnenplein en hal). De leerling blijft op zijn/haar plek als hij/zij een 

keuze gemaakt heeft.  Gedurende de pauze zorgt de toezichthouder dat de leerlingen niet bij 

de deuren(hal) van de aula naar de hal gaan staan. 

4. Toiletten (wc) 

De toezichthouder ziet er op toe dat het toilet geen verzamelpunt van leerlingen wordt. 

Tevens mogen de leerlingen in de hal van het toilet niet pauzeren.  

 

Indien leerlingen zich misdragen worden er gepaste maatregelen genomen. Ouder(s)/ 

verzorger(s) worden uitgenodigd voor een gesprek. De teamleider/ mentor zal ook aanwezig 

zijn bij dit gesprek.  

 

 

 


