
23 augustus 2019 

Reglement OLC: 

  

  

ALGEMEEN:  
 

     Je hebt alleen toegang in het OLC met je schoolpas. 

     De schoolpas geef je bij binnenkomst af aan de medewerker van het OLC en die wijst 
jou een plaats toe. 

     Je werkt aan je schoolwerk (schoolopdracht/huiswerk). 

     Bij vertrek sluit je de computer af en laat je de werkplek netjes achter.  

     Tijdens de grote pauze is het OLC gesloten. Geopend: ma-di-wo-do: 8:20-16:30 uur 
en vrij: 8:20-12:50 uur. 

     Gebruik van computers is alleen toegestaan voor schoolopdracht/huiswerk.  

     De leerling is als gebruiker verantwoordelijk voor de aan hem toegewezen computer. 
Hij meldt zaken die niet in orde zijn direct bij de medewerker OLC. Vergeet hij dit, dan 
is hij verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan. 

 Kurzweil- en inhaaltoetsen worden in het OLC gemaakt, het OLC is dus een rustige 
werkruimte waar je respect hebt voor medeleerlingen en waar je rekening met elkaar 
houdt. 

     Jassen hangen aan de kapstok en tassen plaats je in het rek in de hal van het OLC. 

     We drinken of eten niet in het OLC. 

     Als je door je docent met een groepje naar het OLC gestuurd wordt om daar aan een 
opdracht te werken, dan kan dit met maximaal 10 leerlingen uit jouw klas. Zorg ervoor 
dat je een toestemmingsbriefje van je docent meebrengt. 

     Als een leerling zich niet aan de regels houdt kan hem door de medewerker OLC de 
toegang tot het OLC en het gebruik van de apparatuur ontzegd worden. 

     Gebruik van je mobiel is alleen toegestaan voor het beluisteren van muziek tijdens 
werken aan je schoolwerk. Gebruik van oortjes is dan wel verplicht. 

  

  

  

HET LENEN VAN BOEKEN: 
  

     Op vertoon van de schoolpas kunnen maximaal drie leesboeken geleend worden. 

     De uitleentermijn is drie weken. Verlengen is mogelijk indien het boek niet 
gereserveerd is. 

     Bij te laat inleveren is een boete verschuldigd: €0,10 per boek per dag + eventuele 
administratiekosten €0,50 per brief. Vakanties en weekenden tellen in dit kader niet 
mee. 

     Bij verlies van de schoolpas blijft men verantwoordelijk voor de boeken die op de 
verloren pas zijn geleend. 

     Men is verplicht de geleende boeken in goede staat terug te brengen. Bij verlies of 
beschadiging wordt een bedrag in rekening gebracht voor reparatiekosten of 
vervanging. 

     Tijdschriften, uittrekselboeken, woordenboeken, encyclopedieën en andere 

naslagwerken worden niet uitgeleend. 
  

  

  

  

 


