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DE 20 VAN CAMPHUYSEN 2022 – 2023 
 

1. SPULLEN. 
Je hebt elke les de benodigde spullen bij je, zoals boeken, schriften, rekenmachines, 
gymkleding e.d. 
 

2. ETEN, DRINKEN en ROKEN. 
In de lokalen mag je niet eten of drinken. Energydrank, kauwgom, roken, vapen e.d. 
willen we op het hele schoolterrein niet zien. 
 

3. AFVAL OPRUIMEN. 
Samen houden we onze school schoon. Gooi je afval daarom in de juiste afvalbak. 
Iedereen komt gedurende het schooljaar aan de beurt voor een corveetaak. Als je  
troep achterlaat, krijg je strafcorvee. 
 

4. MOBIELE APPARATEN. 
Tijdens alle lessen en bij alle toetsen staat je telefoon op stil en zit de telefoon in de 
telefoontas van het lokaal of de eigen schooltas. Het maken van film en foto’s van 
medeleerlingen en personeel zonder hun toestemming is altijd ten strengste 
verboden. 
 

5. HUISWERK. 
Docenten moeten het huiswerk tijdig, d.w.z. uiterlijk 16:00 uur de dag voor de les, in 
SOM zetten. 
 

6. VERLATEN SCHOOLTERREIN. 
In pauzes en eventuele tussenuren mogen de leerlingen uit de leerjaren  3, 4, 5 en 6 
het schoolplein verlaten. 
 

7. TE LAAT KOMEN. 
Kom je te laat, haal je bij de conciërge een ‘te-laat-briefje’. Zonder briefje mag je de 
les niet in. Als je te laat bent gekomen, moet je je de eerstvolgende dag één uur voor 
aanvang van je eerste les melden bij de balie. 
 

8. DOCENT TE LAAT. 
Mocht een docent te laat bij het lokaal zijn, gaat een leerling z.s.m. navraag doen bij 
de conciërges. De klas moet bij het lokaal wachten tot nader bericht. 
 

9. LESVERWIJDERING. 
Als je uit de les wordt verwijderd, haal je een lesverwijderingsbriefje bij de 
conciërgebalie en vult het in. Aan het einde van de les meld je je met het briefje bij de 
docent die jou uit de les verwijderde.  
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10. MEERDERE TUSSENUREN. 
Als je door omstandigheden 3 of meer achtereenvolgende tussenuren hebt, en 
daarna of daarvoor slechts één lesuur, kun je van tevoren contact opnemen met de 
docent van het enkele uur en de leerlingcoördinator. Als zij beide akkoord zijn, mag je 
het enkele uur missen. 
 

11. ZIEKMELDING. 
Als je ziek bent, laat een ouder/ verzorger ’s ochtends voor je eerste les een mail 
sturen naar absentie@camphusianum.nl. Beter? Dan ook graag weer een mailtje naar 
absentie@camphusianum.nl 
 

12. ZIEK NAAR HUIS. 
Word je onder schooltijd ziek, meld je je in 3.09. Als daar niemand is, meld je je bij de 
conciërge. Er wordt altijd even contact met thuis opgenomen, zodat bekend is dat je 
naar huis gaat. Beter? Dan ook graag weer een mailtje naar 
absentie@camphusianum.nl 
 

13. EXTRA VERLOF. 
In bijzondere gevallen is het mogelijk om verlof onder schooltijd te krijgen. Dit verlof 
wordt, indien mogelijk,  ten minste twee weken van te voren ingediend via 
absentie@camphusianum.nl. 
 

14. VROEGERTJE. 
Als je afhankelijk bent van een bus of pont die slechts één keer per uur vertrekt, mag 
je, als de docent het goedvindt, in het achtste uur of negende uur maximaal 10 
minuten eerder vertrekken. 
 

15. OPGEVEN TOETSSTOF. 
Een docent moet bij reguliere toetsen de toetsstof ten minste één week van te voren 
in SOM zetten. Bij toetsen in de toetsweek is dat ten minste twee weken. Als dit niet 
gebeurt, neem je meteen contact op met je docent. Daarna met de leerling-
coördinator. Wacht hier niet mee tot vlak voor de geplande datum van de toets. 
 

16. INHALEN TOETSEN. 
Heb je een toets gemist, dan maak je meteen in de eerstvolgende les na terugkomst 
op school een afspraak met je docent om de toets in te halen. Jij bent 
verantwoordelijk voor het maken van de inhaalafspraak. Totdat de toets ingehaald is, 
kan de docent het cijfer 0,9 in SOM invoeren.  
 

17. BODEMCIJFERS. 
In leerjaar 1 wordt voor iedere toets, die afgenomen wordt in het eerste semester, het 
bodemcijfer 4 gehanteerd. Dit geldt niet voor eventuele fraudegevallen. 
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18. TOETSEN. 
Op een schooldag mag je nooit meer dan twee opgegeven toetsen hebben, waarvoor 
geleerd moet worden. Tussen deze toetsen hoort een pauze te zitten. In een reguliere 
lesweek kan dat maximaal één proefwerk/voortgangstoets/dossiertoets zijn. 
 

19. NAKIJKEN. 
Binnen 10 schooldagen hoort een docent een toets nagekeken te hebben. Voor het 
beoordelen van verslagen, werkstukken e.d. geldt een langere periode van maximaal 
30 schooldagen. 
 

20. ÉÉN UUR LES OP EEN DAG. 
Mocht het voorkomen dat je slechts één uur les op een dag hebt, dan neem je 
contact op met de leerlingcoördinator. Deze beoordeelt of je die dag thuis mag 
blijven. 


