
 

 

Leerling Reglement 

 

Openingstijden & Vakanties 

 

Instituut de Uil gaat open als de eerste leerling uit is en dicht als de laatste 

leerling klaar is. We gaan met openen uit van onze leerling-administratie en 

magister. Ben je eerder uit door lesuitval en wil je vroeger beginnen?  

App ons dan om te bespreken wat er mogelijk is en voorkom dat je voor een 

dichte deur staat. In 95% van de gevallen kunnen wij eerder openen. 

 

In vakanties zijn wij open op afspraak. 

Laat ons duidelijk weten welke dagen je komt en hoe laat. 

 

Planningsboekjes 

 

Iedere leerling heeft zijn eigen planningsboekje. Deze blijft eigendom van 

Instituut de Uil en mag niet mee naar huis genomen worden. Je kunt de 

planning overnemen in je eigen agenda of een extra exemplaar krijgen om mee 

naar huis te nemen. De planningsboekjes worden ingezet om jou te helpen en 

helpen ons de kwaliteit van begeleiding te verbeteren. 

 

Smartphones / Tablets 

 

Tijdens het maken en leren van huiswerk staat je telefoon uit en zit hij in je tas. 

Verwacht je een belangrijk telefoontje of appje, dan kun je jouw telefoon bij de 

keukenchef achterlaten.  

 

Tablets worden uitsluitend gebruikt om te leren.  

Netflix en Whatsapp zijn ten strengste verboden. 

 

 



 

 

Bijlessen 

 

Bijlessen dienen tot een minimum beperkt te worden.  

Is er op school iets niet duidelijk uitgelegd, vraag het dan direct in de keuken. 

Vaak is het dan in vijf minuten opgelost en kun je verder met de lesstof. 

 

Problemen voor je uitschuiven is geen oplossing en hiermee maak je het veel 

moeilijker voor jezelf en zal je meer tijd aan je huiswerk kwijt zijn. 

 

Is er bijles nodig, vraag deze dan ruim op tijd aan.  

Dan kunnen wij deze zo inplannen, dat je na de bijles nog meerdere dagen hebt 

om de stof te herhalen en er mee te oefenen. 

 

Vlak voor de toets een bijles inplannen dient uitsluitend om samen de stof te 

herhalen en te oefenen. 

 

Bijlessen dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd.  

Hierna wordt er 50% van de afgesproken tijd in rekening gebracht. 

 

Diner 

 

Wil je ’s-avonds mee-eten, laat het ons dan voor 10.00 uur weten. 

 

Hierna zijn de boodschappen gedaan en moet je zelf wat halen en/of 

meenemen. 

 

Roken 

 

Roken is op ons terrein niet toegestaan. 

Wij bellen ouders niet op als we je zien roken, maar zullen er ook niet over 

liegen als ons er naar gevraagd wordt. 



 

 

Pauzes 

 

Er zijn vaste pauzes. 

 

Je eerste blok moet je minimaal 45 minuten aan je huiswerk hebben gezeten, 

anders moet je in de pauze doorwerken tot de volgende pauze wachten. 

 

Tussendoor is het niet toegestaan om de zaal te verlaten, anders dan door de 

begeleiders aangegeven. Zorg er dus voor dat je voldoende te drinken bij je 

hebt en naar de w.c. bent geweest. Niets zo irritant als iedere twee minuten een 

dichtslaande deur. Hoor je een vriend(in) binnenkomen dan heb je in de 

volgende pauze voldoende tijd om bij te praten over wat er allemaal is gebeurd 

sinds je bij ons achter je huiswerk zit. Geen reden om naar de keuken te komen. 

 

De tijden zijn, tenzij anders aangegeven: 

  

13.30 – 13.45 uur 

15.00 – 15.15 uur 

16.30 – 16.45 uur 

18.00 – 18.15 uur 

19.00 – 19.30 uur Diner 

 

Pestprotocol 

 

Het is niet toegestaan om direct en/of indirect een andere leerling te pesten.  

Lichamelijk contact, anders dan een handdruk, is niet toegestaan en andermans 

spullen zijn heilig en daar blijf je van af. Uitlenen van spullen is voor eigen 

verantwoordelijkheid en ongevraagd “lenen” leidt tot verwijdering van het 

instituut. Hieronder vallen ook oortjes en opladers.  

 

 



 

 

Keukenprotocol 

 

Lunch en diner worden door ons in huis gehaald en dien je zelf te bereiden.  

Alles wat je maakt, eet je in de keuken op en je ruimt je eigen troep op. Van 

rondslingerende messen met Nutella en half opgegeten tosti’s worden wij 

minder enthousiast. 

 

Verjaardagen 

 

Kom je naar ons toe als je jarig bent? 

Laat het ons weten en wij zorgen voor taart en een kadootje. 


