Gedragscode
Om het voor alle leerlingen zo aangenaam mogelijk te maken, gelden er een aantal simpele
regels. We gaan ervan uit dat leerlingen zich hieraan zullen houden. Wanneer een leerling
toch voor overlast zorgt, dan kunnen wij besluiten om iemand niet langer toegang te
verschaffen tot het instituut.
Gedraag je alsjeblieft rustig, en zorg dat je anderen niet afleidt zodat zij gewoon door
kunnen werken.
Tijdens de pauze gaan we gezellig samen wat drinken met een koekje erbij. Wat eten
of drinken mag dan ook alleen op dat moment en niet tijdens het werken. Ook
kauwgom en snoep zien wij liever niet tijdens het werken. Roken mag, maar dan in
de pauze buiten.
Tijdens het werken mag er in eerste instantie geen muziek geluisterd worden, maar
daar kunnen we eventueel over overleggen.
Tijdens de huiswerkbegeleiding moeten telefoons uitgezet worden en moeten ze
opgeborgen worden. Wanneer je toch een telefoontje moet plegen, kan je dat even
met ons overleggen. Ouders kunnen altijd bellen naar VinkHuisWerk wanneer ze hun
kinderen willen bereiken.
Let alsjeblieft op je woordgebruik, ongepast woordgebruik staan wij niet toe bij
VinkHuisWerk.
Ga netjes om met andermans spullen (en je eigen natuurlijk ook), en laat de ruimte
aan het eind van de dag netjes achter.
We respecteren elkaar, dus maak geen nare opmerkingen tegen anderen.
Zorg dat je je agenda altijd bij je hebt en dat je daarin alles netjes bijhoudt (huiswerk
en toetsen).
Zorg dat je de boeken en andere spullen (zoals een rekenmachine bijvoorbeeld) die je
nodig hebt altijd bij je hebt.
Wanneer je een nieuw (of een wijziging in het) proefwerkrooster krijgt, of een
rapport, dan willen wij die graag meteen ontvangen, zodat wij op de hoogte zijn van
je vorderingen.
Wanneer je door omstandigheden later komt, laat het ons dan alsjeblieft even weten
zodat we op de hoogte zijn van waar je bent.
Ziekmelden kan door de ouders/ verzorgers telefonisch gedaan worden. Bij bijles moet er
minimaal 24u van tevoren afgezegd worden, anders wordt de bijles doorberekend (tenzij er
een uitzonderlijke reden voor is).

