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CSG Augustinus
Leer- en leefgemeenschap
De CSG Augustinus is een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de
stad Groningen en heeft ongeveer 1.250 leerlingen die uit de stad Groningen en de
omliggende dorpen komen. Je vindt op onze school een gezellige en gemoedelijke
sfeer. We zijn niet alleen een leergemeenschap, maar ook een leefgemeenschap. We
willen een plek zijn waar leerlingen lief en leed met elkaar kunnen delen en waar
leerlingen zich thuis voelen! Vanuit onze identiteit geven wij om leerlingen en willen
wij leerlingen de ruimte geven om zichzelf te zijn en om het beste uit zichzelf naar
boven te halen. Wij willen op elkaar kunnen vertrouwen en daarom werken wij
volgens het principe ‘afspraak is afspraak’.
Schoolregels en leerlingenstatuut
Wij vinden het belangrijk dat er een duidelijke structuur is op school en dat iedereen
weet waar hij of zij aan toe is. Daarom hebben wij schoolregels opgesteld en is er een
leerlingenstatuut. Daarnaast hebben we één basisleefregel die hieronder toegelicht
wordt.

Leefregel
Op het Augustinus werken we vanuit een christelijke identiteit. Een bekende leefregel
vanuit de Bijbel is ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet’. In het
Nieuwe Testament wordt deze regel positiever omschreven als: ‘Alle dingen dan, die
gij wilt, dat u de mensen zou doen, doet gij hun ook alzo’. In de huidige tijd spreken
we van ‘Ga met een ander om, zoals jij ook wilt dat een ander met jou omgaat’. En
om nog meer aan te sluiten op de belevingswereld van jongeren kun je de slogan
‘Give respect to get respect!’ gebruiken.
Het komt er op neer dat wij verwachten dat een ieder zich fatsoenlijk gedraagt. Je
gaat op een respectvolle manier met je omgeving om; met personen èn met
materialen. De basisleefregel op het Augustinus is dan ook:

Gedraag je fatsoenlijk.
Op het Augustinus complimenteren wij elkaar bij gewenst gedrag en bij ongewenst
gedrag spreken wij elkaar daar direct op aan. Voor sommigen is het bovenstaande te
abstract of onduidelijk en daarom is verderop in dit document duidelijk aangegeven
wat wij onder fatsoenlijk en gewenst gedrag verstaan.
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Fatsoenlijk gedrag – 10 afspraken
10 afspraken die op het Augustinus gelden
Hieronder staat duidelijk omschreven wat we van een ieder verwachten als het
aankomt op fatsoenlijk gedrag.
1.

Je houding, gedrag en taalgebruik naar docenten, het
onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en anderen is aardig, beleefd
en positief.

2.

Je bent op tijd in de les aanwezig.

3.

Je gedraagt je rustig en je houdt je aan de aanwijzingen van de docent of
andere medewerkers van de school.

4.

Aan het begin van de les word je verwelkomd door de docent. Je gaat rustig
zitten op je plek en legt je boeken en huiswerk klaar op tafel, zodat de les
kan beginnen.

5.

Petten e.d. doe je voor je het lokaal binnenkomt in je tas. Ze blijven verder
onzichtbaar opgeborgen. Indien je een jas bij je hebt hang je die direct over
je stoel. In de school ben je herkenbaar en draag je bijvoorbeeld geen
capuchon over je hoofd.

6.

Tijdens de les is je mobiel niet zichtbaar en niet hoorbaar. Bij binnenkomst
van het lokaal doe je jouw mobiel in de telefoontas. Op basis van de
klassenlijst heeft iedere leerling zijn eigen nummer. Pas als de docent
toestemming geeft, mag je jouw mobiel gebruiken.

7.

Je houdt het lokaal, de school en de omgeving schoon en netjes. Je ruimt je
afval op, schuift je stoel aan en plaatst je fiets in de stalling.

8.

Eten en drinken doe je in de pauzes of leswisselmomenten in de kantine(s).
Tijdens de les mag je water uit een afsluitbare fles drinken. Flesjes water
gaan na het drinken weer terug in je tas. Het laten bezorgen of het
meenemen van fastfood op het schoolterrein is niet toegestaan.

9.

Bij een tussenuur zorg je ervoor dat het rustig is in het gebouw. Je gaat naar
de aula, het plein voor de school of het speelveld en houdt de lokaalgangen
en trappenhuizen vrij. Je zorgt dat anderen geen last van je hebben.

10. Als je tijdens een leswisseling moet wachten voor je het lokaal in mag, doe
je dat aan de zijkanten van de gang zodat het looppad zoveel mogelijk vrij
blijft.
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Toelichting op afspraken
Schooltijd
-

Je bent op tijd in de les aanwezig en verlaat het lokaal als de bel gegaan is.

-

Van maandag tot en met vrijdag ben je tot 16.40uur beschikbaar voor
schoolwerk, extra lessen of inhaalwerkzaamheden (zie leerlingenstatuut
CSG).

-

Buitenschoolse afspraken regel je buiten deze uren.

Te laat
-

De school is vanaf 7:45uur open voor leerlingen en sluit om 17:00uur voor
leerlingen. De lessen starten om 8:30uur, tenzij er veranderingen in het
rooster zijn. Het rooster vind je in SOMtoday.

-

Is een docent te laat, dan meldt de klassenvertegenwoordiger dit meteen bij
de teamleider.

-

Leerlingen die te laat zijn, krijgen tot de helft van de les toegang tot de les.
De docent noteert dit in SomToday. Is een leerling meer dan 25 minuten te
laat, dan meldt de leerling zich in de meldkamer.

-

Te laat komen stoort de les. Je doet je jas al op de gang uit en klopt rustig
op de deur en wacht tot de docent je toelaat tot het lokaal. Je gaat rustig
zitten, zodat de les door kan gaan.

Tijdens de les
-

Tijdens de les geef je jezelf, klasgenoten en de docent de gelegenheid om
op een zo goed mogelijke manier te kunnen werken.

-

Toiletbezoek doe je in de pauzes, tijdens de les in principe niet.

-

Als de leraar meent dat je wegens ongewenst gedrag de klas moet verlaten,
doe je dit onmiddellijk en zonder discussie. Weigering de klas te verlaten
leidt altijd tot sancties uit het protocol ‘schorsing en verwijdering’ van de
CSG.

Boeken en spullen heb je altijd bij je, je huiswerk is in orde
-

Je hebt de juiste boeken, schriften en materialen bij je. Als je je spullen niet
bij je hebt, dan noteert de docent dit in SomToday.

-

Je hebt de plicht het opgegeven huiswerk te maken en/of te leren.

-

Heb je geen huiswerk gemaakt, dan meld je dit met een briefje van thuis bij
aanvang van de les bij de betreffende docent. Hierin staat de reden duidelijk
vermeld. De docent kan besluiten al dan niet akkoord te gaan met de
aangegeven reden.

Verwijdering uit de les
-

Na de verwijdering meld je je direct in de meldkamer H215. Daar vul je een
reflectiepapier in. Aan het eind van de les ga je terug naar de docent die je
verwijderde. De docent bespreekt de kwestie met je en neemt het
uitstuurbriefje in. De docent noteert de reden van verwijdering in SomToday.
Schikt het niet om op dat moment de kwestie uit te spreken, dan maken jullie
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een afspraak om dit te doen. In het meldkamerprotocol staat precies
aangegeven welke sancties volgen bij een bepaald aantal constateringen.
Een nette school en omgeving
-

Je houdt de school en omgeving netjes. Afval gooi je in één van de
afvalbakken of je houdt het bij je totdat je het weg kunt gooien in een
afvalbak.

-

Je fiets plaats je in de stalling aan de achterkant van de school. We houden
rekening met onze buurtgenoten en houden trottoirs en fietspaden vrij, zodat
een ieder hier ongestoord gebruik van kan maken.

Onaanvaardbaar gedrag
-

Je gaat met een ieder correct en respectvol om. Ongewenst gedrag,
waartoe pesten behoort, leidt tot passende sancties.

-

Intimideren, discrimineren, en het plegen van handtastelijkheden is
verboden en leidt tot passende sancties.

-

Je zorgt ervoor dat niemand aanstoot aan je kan nemen door je gedrag, je
taalgebruik of je kleding. De school stelt zich op het gebied van
kledingvoorschriften op conform het advies van de Commissie Gelijke
Behandeling.

-

Diefstal leidt tot schorsing en verwijdering. Er wordt altijd aangifte gedaan bij
de politie.

-

Gevonden voorwerpen. Wie iets vindt, dat niet van hem is, brengt dit
onmiddellijk bij de conciërge of een teamleider. Als dit terugbrengen niet
onmiddellijk gebeurt, beschouwt de directie dit als ongeoorloofde toeeigening en geldt een omgekeerde bewijslast.

-

Je mag geen vuurwerk in je bezit hebben en/of afsteken in en rond de
school. Je kunt hiervoor geschorst worden. Er volgt altijd een melding aan
de politie.

-

In geval van een vermoeden van een strafbaar feit wordt met de wijkagent
overlegd hoe de situatie op een goede manier aan te pakken. Indien de
politie besluit in eerste instantie op school informatie in te winnen, wordt de
desbetreffende leerling erop gewezen dat hij niet tot antwoorden aan de
politie verplicht is.

-

Bij schorsing worden altijd de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar
ingelicht.

Geluids- en beeldopnamen
-

Het is niet toegestaan geluids- en beeldopnamen te maken tijdens de les en
ook niet ongevraagd buiten de les.

-

Het ongevraagd maken van deze opnamen tasten de integriteit en veiligheid
aan van de betrokkenen en leiden altijd tot sancties.

-

Mobiele telefoons worden bij het binnengaan van het lokaal in de telefoontas
aan de muur gedaan. Indien je je hier niet aan houdt, wordt de telefoon door
de docent ingenomen en in een enveloppe met jouw gegevens erop voor de
rest van de dag in bewaring gegeven bij de teamleider. De telefoon kan daar
dezelfde dag weer worden opgehaald na 16.10 uur. Deze regel geldt ook
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voor alle andere mobiele apparaten (bijvoorbeeld iPods, mp3-spelers of
opnameapparatuur).
Roken, alcohol en andere drugs
-

Het hele schoolterrein is rookvrij, want we zijn op weg naar een Rookvrije
Generatie.

-

Gebruik van alcohol is niet toegestaan.

-

Op en rond de school is het gebruik en het in bezit hebben of het
verhandelen van drugs verboden. Doe je dit wel, dan leidt dit tot schorsing
en verwijdering van school. We doen aangifte bij de politie en melding bij de
leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie.

N.B. Een aantal van de hierboven genoemde regels
wordt op deze pagina verder uitgewerkt.
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Meldkamersancties
Bij herhaaldelijk niet nakomen van afspraken volgen er vanuit de meldkamer
sancties. Deze zijn hieronder duidelijk omschreven.
Te laat
Aantal keren te laat

Sanctie

5

1 uur nablijven of 1 keer om 8.00uur melden

10

2 uur nablijven of 2 keer om 8.00uur melden, aanmelding
spreekuur LPA

15

4 uur nablijven of 4 keer om 8.00uur melden

20

1 week blokrooster (=1week van 8.30uur tot 16.10uur in
de meldkamer aan het werk (ook in tussenuren)), officiële
melding LPA

Verwijdering uit les
Aantal keren te laat

Sanctie

Per keer

1 uur nablijven

5e keer

1 week blokrooster. Gesprek met leerling, ouders en
mentor

10e keer

2 weken blokrooster

Spijbelen
Aantal keren spijbelen

Sanctie

Per keer

2 uur nablijven

Vanaf 5 uur spijbelen

Aanmelding spreekuur LPA

Vanaf 10 uur spijbelen

Officiële melding LPA

Nb. Voor M4, H4/5 en A4/5/6 geldt hiernaast de volgende regel:
Als je in de periode tot aan de toetsweek 2 uur of meer hebt gespijbeld, vervalt jouw
recht op herkansing voor de examentoetsen.
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Sanctieprotocol – Augustinus
Op het Augustinus hebben we een sanctieprotocol, zodat voor een ieder duidelijk is
welke sancties opgelegd kunnen worden als een leerling de schoolregels overtreedt.
Per gebeurtenis staat omschreven wat de sanctie is.
Gebeurtenis

Sanctie

Bevoegd voor sanctie

Fysiek geweld tegen

Verwijdering + aangifte

Directeur/bestuurder

Fysiek geweld tegen

De ernst van het delict

Verwijdering:

medeleerlingen

bepaalt of er sprake is

directeur/bestuurder

van verwijdering of van

Schorsing:

schorsing + aangifte

vestigingsleider

Intimidatie/bedreigingen

De ernst van het delict

Verwijdering:

met fysiek geweld tegen

bepaalt of er sprake is

directeur/bestuurder

personeel

van verwijdering of van

Schorsing:

schorsing + aangifte

vestigingsleider

Intimidatie/bedreigen

De ernst van het delict

Verwijdering:

met fysiek geweld tegen

bepaalt of er sprake is

directeur/bestuurder

medeleerlingen

van verwijdering,

Schorsing:

schorsing of time-out +

vestigingsleider

aangifte

Time-out: teamleider

Verplichte mediation

Teamleider in overleg

personeel

Pesten/treiteren van
medeleerlingen, zodat

met mentor

zij zich niet meer veilig
voelen
Wapenbezit

Verwijdering + aangifte

Directeur/bestuurder

Bezit en/of gebruik van

Schorsing en bij

Verwijdering:

drugs of alcohol

herhaling verwijdering

directeur/bestuurder
Schorsing:
vestigingsleider

Discriminatie/racisme

Schorsing + aangifte

Vestigingsleider

tegen personeel of
medeleerling
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Delict

Sanctie

Bevoegd voor sanctie

Seksueel misbruik,

Verwijdering + aangifte

Directeur/bestuurder

Diefstal & heling

Verwijdering + aangifte

Directeur/bestuurder

Vernieling

Schorsing + vergoeding

Vestigingsleider

seksuele intimidatie,
ongewenst seksueel
getint gedrag tegen
personeel of
medeleerling

van de schade + aangifte
Bezit en/of gebruik van

Schorsing + aangifte

Vestigingsleider

Schorsing + aangifte

Vestigingsleider

vuurwerk
Het binnenloodsen van
personen die niet op
onze school horen
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Schorsingsprotocol – CSG
De CSG hanteert een schorsingprotocol dat hieronder schematisch is weergegeven.
Meer informatie over het complete en beschreven CSG-schorsingsprotocol staat op
de website.
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