Regels en gedragscode
Wijzigingen
• Geef wijzigingen in de situatie (zowel in trainingsschema als in schoolrooster) onmiddellijk
door aan je LOOT-begeleider.
Geen training
• Bij uitval van trainingen onder schooltijd dien je gewoon de lessen te volgen, heb je toevallig
vrijstelling voor die les(sen) dan betekent dat zelfstudie in de studieruimte.
Tussenuren
• Tussenuren zijn voor LOOT-leerlingen automatisch zelfstudie-uren.
Zelfstudie-uren
• Deze uren breng je verplicht studerend door in de studieruimte/mediatheek en je meld je bij
de toezichthouder.
• Zorg ervoor dat je voor de zelfstudie-uren altijd werk bij je hebt.
• Bedenk dat afwezigheid tijdens zelfstudie-uren wordt geregistreerd.
• Ongeoorloofde afwezigheid of zelfstudie-uren niet optimaal gebruiken kan afname van
faciliteiten of bij herhaling zelfs verwijdering uit het Scala-Topsportplan en dus verlies van
alle faciliteiten betekenen.
Studieruimte/mediatheek
• Zorg ervoor dat je op tijd in de studieruimte aanwezig bent.
• Meld je altijd bij de toezichthouder.
• Verlaat de studieruimte niet tussentijds of voortijdig.
• Walkmans en mobiele telefoons zijn ook in deze ruimte niet toegestaan.
• Eten en drinken is in de studieruimte verboden.
• Houd je aan de regels van de toezichthouder.
• Zorg ervoor dat jij het zelfstudie-uur optimaal gebruikt om achterstanden in te halen of om
vooruit te werken.
• Werk mee aan een optimale werksfeer in de studieruimte.
Uitstel schriftelijke overhoring/proefwerk /toets
• Uitstel vragen voor het maken van een schriftelijke overhoring/ proefwerk/toets kan alleen
als daar een goede reden voor is.
• Laat het uitstelformulier (zie studiepaspoort) invullen door je ouders en eventueel trainer of
bond.
• Lever dit formulier minstens één week van te voren in bij je LOOT- begeleider voor
ondertekening.
• Overleg vervolgens met de docent en spreek een nieuw toetsmoment af.
• Als je te laat bent met je aanvraag kan er geen sprake zijn van uitstel en maak je de toets
gewoon op de afgesproken datum.
• Toetsen uit de laatste toetsweek/proefwerkweek kunnen alleen verplaatst worden als je
tijdens de toetsweek voor de sport in het buitenland verblijft.

Extra verlof
• Extra verlof kan je alleen in bijzondere gevallen aanvragen.
• Laat het formulier voor extra verlof (zie formulier in dit studiepaspoort) invullen door bond,
club of trainer.
• Laat ook je ouders /verzorgers dit formulier ondertekenen.
• Voeg ook een kopie van de officiële uitnodiging bij.
• Vraag het verlof minstens twee weken van te voren aan bij je LOOT- begeleider.
• Voordat je verlof opneemt moet je zoveel mogelijk geregeld hebben en voor de te missen
so,s/proefwerken moeten er voor vertrek afspraken gemaakt zijn.
• Werk aan de opgegeven taken tijdens je afwezigheid; houd je aan de afspraken.
• Meld je direct na terugkomst bij je LOOT- begeleider voor een afspraak over je vorderingen.
Huiswerk niet af
• Laat door je ouders een huiswerkbriefje ondertekenen wanneer je een keer je huiswerk niet
afhebt (doordat je het onverwachts te druk had met je sport).
• Laat datzelfde formulier voor het begin van de eerste les door je LOOT-begeleider (of
eventueel teamleider) tekenen en toon het die dag aan de docent(en).
(Kennismakings)activiteiten onderbouw
• Als er extra activiteiten worden georganiseerd voor jouw klas en deze activiteiten zorgen
voor een probleem wat betreft het volgen van reguliere trainingen is de keuze aan jou en je
ouders om te beslissen waar je naar toe gaat.
• Als een LOOT-leerling er voor kiest om op zo’n dag de training te volgen dan overlegt hij/zij of
een ouder dit altijd van te voren met de betreffende LOOT- begeleider.
Projectdagen/Werkweken
• Als projectdagen of werkweken zorgen voor een probleem wat betreft het volgen van
reguliere trainingen is de keuze aan jou en je ouders om te beslissen wat je doet.
• Als een LOOT-leerling er voor kiest om op zo’n dag/week de reguliere training(en) te volgen
dan overlegt hij/zij of een ouder dit altijd van te voren met de betreffende LOOT- begeleider.
• De LOOT-leerling is dan in principe de gehele dag/week op school met zelfstudie bezig in de
voor die dag/week afgesproken studieruimte of volgt een ander programma en krijgt
toestemming van de toezichthouder om zijn/haar reguliere training(en) te volgen.
Gedrag en inzet
• Gedraag je in de eerste plaats als een leerling van het Scala College en houd je aan de regels
die voor alle leerlingen gelden.
• Neem deel aan alle activiteiten van je klas en de school, tenzij dit onverenigbaar is met je
sportactiviteit.
• Toon een optimale werkhouding en inzet!
• Neem zelf (of je ouders) het initiatief om zaken die te maken hebben met de combinatie
topsport en school te bespreken met je LOOT- begeleider.

•
•

Als je lessen mist door trainingen/of wedstrijden (en deze niet hoeft in te halen) zorg
er dan zelf voor dat je te weten komt welke stof er behandeld is en welk huiswerk er
opgegeven is. Laat ook je docent(en) weten dat je afwezig zult zijn.
Bij onverwachte situaties dien je onmiddellijk contact op te nemen met je LOOTbegeleider.

