
 

 

 

 

 

Regels & afspraken telefoongebruik 
 

In elk leslokaal hangt een telefoontas aan de muur. De tas is van goede kwaliteit en stevig bevestigd. 

Bij binnenkomst in het lokaal lopen de leerlingen eerst naar de telefoontas en stoppen hun telefoon in het 

afgesproken vak. De telefoon staat uit of op stil.  

Alle vakjes zijn genummerd. De mentor heeft aan het begin van het schooljaar met de leerlingen 

afgesproken in welk vakje de leerlingen hun telefoon stoppen. Voor de clustergroepen in de bovenbouw 

geldt dat de vakdocent in de eerste les van het schooljaar afspraken maakt over het vakje dat gebruikt wordt. 

 

Tijdens de lessen mogen de leerlingen de telefoon gebruiken als de docent daarvoor toestemming geeft.  

 

Indien een leerling toch gebruik maakt van de telefoon in de lessen zonder dat de docent daarvoor 

toestemming heeft gegeven of wanneer de telefoon zichtbaar in de broekzak of schooltas aanwezig is (of af 

gaat), dient de telefoon te worden ingeleverd bij de docent. In dat geval geldt dat de leerling de telefoon om 

16.30 uur kan ophalen bij de coördinator op het studieplein en dat er afspraken worden gemaakt om na te 

blijven.  

 

Indien dit vaker voorkomt, kunnen passende maatregelen worden genomen. In dat geval zal de 

afdelingsleider hierover afspraken maken met de leerlingen en indien nodig ouders/verzorgers informeren. 

Dit geldt ook als een leerling 2 telefoons bij zich heeft (een voor in de tas en een voor in de 

broekzak/schooltas), weigert de telefoon in de tas (of locker) te doen, of wanneer een leerling aangeef dat 

de telefoon in de locker/thuis ligt, en later blijkt dat de leerling de telefoon toch bij zich heeft.  

 

Aan het einde van de les mogen de leerlingen hun telefoon weer uit de telefoontas halen. De docent 

begeleidt dit proces. Leerlingen mogen het lokaal verlaten als iedereen zijn/haar eigen telefoon terug heeft.  

 

Leerlingen hebben de keuze om de telefoon thuis te laten, in de locker te leggen of in de telefoontas te 

leggen. Het Carolus Borromeus College is niet verantwoordelijk voor beschadiging of diefstal van een 

telefoon.  

Docenten hebben wel een zorgplicht en zullen dit proces tijdens lessen zo goed mogelijk begeleiden.  

 

De ervaring van veel andere scholen die hier veel ervaring mee hebben is dat er niet/nauwelijks problemen 

zijn met telefoons die kwijtraken of beschadigen. De sociale controle is groot. Voor de school geldt dat 

duidelijke afspraken hieromtrent (en naleving ervan) het leerproces ten goede komt.  


