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Geachte ouders, beste leerling,
Voorafgaand aan de eerste schoolfeesten van het schooljaar wil ik u op de hoogte brengen van
onze regels en gewoonten. Wij hopen ook dit jaar weer op geslaagde feesten en dat kan zeker,
als iedereen weet waar hij of zij zich aan te houden heeft.
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De exacte begin- en eindtijden staan vermeld op de uitnodiging die de leerlingen
ontvangen.
De leerlingen hebben tot een half uur na aanvang het recht om nog de zaal binnen te
komen, daarna blijft de toegang gesloten.
Op ieder feest zijn er personeelsleden aanwezig om bij de ingang te controleren. De
schoolfeesten zijn uitsluitend voor de eigen leerlingen bedoeld, introducés zijn niet
toegestaan.
Bij binnenkomst dienen de leerlingen hun leerlingpas als identificatie bij zich te hebben.
Een leerling die in de derde klas is blijven zitten, is uitgenodigd voor het feest van de
onderbouw en wordt niet toegelaten tot een feest voor de bovenbouw.
Ook in de zaal is er toezicht aanwezig. Als een leerling binnen is geldt de regel: ‘binnen is
binnen’. Dat betekent dat de leerling niet nog een keer naar buiten kan gaan om even later
weer te worden toegelaten.
Op de feesten wordt niet gerookt en worden uitsluitend alcoholvrije dranken geschonken.
Uiteraard is het zelf meebrengen van alcoholische drank door de leerlingen niet
toegestaan. Dat geldt ook voor het gebruik van drugs of andere geestverruimende
middelen.

Als het personeel constateert dat een leerling deze regels overtreedt of als een leerling
wangedrag vertoont of teveel heeft gedronken leidt dat tot verwijdering van het feest. De ouders
worden hiervan op de hoogte gesteld. Mocht een leerling niet zelf meer thuis kunnen komen
dan zullen wij op kosten van de ouders een taxi bestellen, indien u hem/haar zelf niet kunt
komen ophalen. Ook het veroorzaken van schade valt onder de eigen verantwoordelijkheid van
de leerling, respectievelijk de ouders.
Verder verwijs ik u naar de bepalingen in het beleidsstukken “leerlingenstatuut” (swp 1910) en
“genotmiddelen” (swp 3624) die in het schoolwerkplan van de school staan opgenomen Een
exemplaar daarvan ligt ter inzage in de mediatheek en/of is bij de schooladministratie
opvraagbaar.
Ernstige overtredingen of wangedrag kunnen leiden tot schorsing of verwijdering of tot het
verbieden van de toegang tot andere schoolfeesten en/ of niet-lesgebonden activiteiten.
Voor de goede orde delen wij u nog mee dat buiten het gebouw waar het feest plaatsvindt er
geen toezicht door de school kan worden gehouden. Alles wat zich op weg naar het feest en op
weg terug naar huis voordoet valt buiten de verantwoordelijkheid van de school.
Deze brief is niet bedoeld om de voorpret voor de feesten te bederven, maar wij denken dat het
voor u prettig is om te weten hoe de school omgaat met dit soort feesten en wat wij van de
leerlingen verwachten. Een feest moet een feest blijven. Daar is iedere leerling die hier aan
deelneemt verantwoordelijk voor. Wij rekenen op ieders inzet hierbij.
Als u met uw zoon of dochter afspreekt om hem of haar op te halen dan kunt u beter afspreken
op een tijdstip even voor het slot van het feest. Uw zoon/dochter wordt dan niet geconfronteerd
met langdurige stremmingen bij de garderobe.
De feesten worden gehouden in discotheek:
“Numberfour”, Herculesplein 281-283, 3584 AA Utrecht
Tot op heden hebben wij met veel plezier deze feesten georganiseerd en wij hopen dat dit ook
in de toekomst zo zal blijven.
Met vriendelijke groeten,
Drs. F.W.M van Noort
rector

