Regels en afspraken
Werkweek 2018
Leerjaar 2
Algemeen:
Met elkaar gaan we er een fantastische werkweek van maken.
Regels zoals wij die op het Sweelinck hanteren, gelden ook tijdens
de werkweek.
 Leerlingen luisteren altijd naar de begeleidende docenten en de
begeleiders van het Buitencentrum.
 Alle leerlingen weten voordat de werkweek begint wat er in deze
regels en afspraken staat.
 Alcohol, sigaretten, hasj en telefoons zijn verboden tijdens de
werkweek.
 Energydrinks en noedels zijn ook verboden.
 Geluidsversterkende apparatuur is verboden.
 Jongens en meisjes zijn strikt gescheiden:
Jongens zijn niet bij de meisjes op de kamer en andersom ook niet.
 Het terrein van het Buitencentrum mag niet verlaten worden zonder
begeleiding van een docent of begeleider van het Buitencentrum.
 Alle spullen van het Buitencentrum én het Sweelinck College worden
zorgvuldig en met respect gehanteerd.
 Als een leerling zich niet gedraagt, kan de leiding beslui ten om hem
of haar naar huis te sturen. Ouders worden dan op de hoogte gebracht.



Activiteiten:
Elke dag zijn er veel activiteiten.
 Alle activiteiten zijn verplicht.
 Een tijdschema en indeling hangt elke ochtend op de binnenplaats.
 Er zijn zes groepen.
 Luister bij de briefing goed wat je per activiteit nodig hebt.
 Elke leerling heeft een rugzakje voor overdag, voor water, voedsel
en schone kleding.
 Activiteiten worden onder begeleiding van een medewerker van het
Buitencentrum uitgevoerd.
 Elke groep heeft minimaal één docent / mentor als begeleiding.


Teams / punten:







Elk team doet alle activiteiten.
Per activiteit zijn punten te verdienen.
Voor samenwerken en corvee worden ook punten uitgedeeld.
Er is een jury die alles in de gaten houdt.
Elke dag hangt er een tussenstand op de binnenplaats.
Aan het eind van de week is de einduitslag en worden de prijzen
verdeeld.

Kamers:
Alle leerlingen op één kamer zijn verantwoordelijk voor de
organisatie van die kamer.
 Op elke kamerdeur hangt een lijst met namen.
 De kamers zijn netjes als we aankomen en zijn net zo netjes als wij
weer weggaan.
 We nemen elke dag een foto van de kamer.
 Elke kamer ruimt zijn eigen rommel op.
 De spullen (deuren, ramen, bedden) zijn van het Buitencentrum. Als
er iets kapot gaat, moet dit worden gemeld bij de leiding.
 Overdag hebben leerlingen geen toegang tot hun kamer.
 Er is één beheerder van de sleutel van de kamer. De sleutel wordt
altijd bij de leiding ingeleverd.
 De deur mag niet van binnen op slot worden gedaan.
 De kamers zijn om uit te rusten en te slapen. Ze zijn niet bedoeld
voor feestjes, logeerpartijen en dansfestijnen.
 Docenten hebben altijd toegang tot alle kamers.
 Meisjeskamers staan onder begeleiding van vrouwelijke docenten en
jongenskamers onder begeleiding van mannelijke docenten.


Schoonmaak en Corvee:
Wij zijn te gast in het Buitencentrum.
 Wij gedragen ons netjes en zorgen NIET voor overlast.
 Elke leerling is verantwoordelijk voor zijn eigen spullen.
 Afval in de prullenbakken.
 De kamers worden netjes gehouden
 Corvee = opruimen, tafels klaarzetten, helpen met het eten,
anderen aanspreken op gedrag.
 Elke ochtend, middag en avond heeft een groep leerlingen corvee.
 Het schema hangt op de binnenplaats.
 Het corvee wordt begeleid door minimaal twee docenten.
 Voor corvee / schoonmaak én samenwerking zijn OOK punten te
verdienen voor het eindklassement


Tijden:
De tijden voor de activiteiten, het eten en de vrije tijd hangen elke
dag op de binnenplaats.
 Alle docenten en leerlingen zijn altijd op tijd (zoals ook op school!).
 Naar bed: om 23:00 u. is het rustig op de kamers en is iedereen
klaar om te gaan slapen. Om 00:00 u. is alles stil.


Schema voor de avond:
21:30 u.

Einde activiteiten

21:30 tot
22:30 u.

Snack en drankje op de binnenplaats, gelegenheid tot douchen

23:00 u.

Iedereen op de kamers.

00:00 u.

Licht uit + stilte op de kamers

WIJ WENSEN JULLIE ALLEMAAL EEN GEWELDIGE WERKWEEK TOE !!

Werkweek 2e klas Overasselt 2017
Start:
Einde:

Maandag 3 juli 2017 om 10:00 u. op het Schoolplein
Donderdag 6 juli 2017 om 15:30 u. op de Hobbemakade

Paklijst: één tas met de volgende inhoud:
Wel mee:






















ID-kaart of kopie paspoort
Lunch voor maandag 30 mei
Stevige berg/wandelschoenen
Regenkleding
Sportkleding, die vies mag worden
Schoenen die nat mogen worden
Lange broek
Warme trui/jas
Toiletspullen
Nachtkleding
Zwemkleding/teenslippers / badslippers
Rugzakje
Handdoek
Slaapzak of laken en matrashoes
Kussensloop
Toiletpapier
Zaklamp
Zonnebrandcrème
Petje tegen de zon
Eventuele medicijnen. Gaarne dit ook doorgeven aan de mentor
Alleen muntgeld

Niet mee:





Telefoon, Macbooks, laptops etc.
Geluidsdragers
Playstation etc. Spelletjescomputer
Red Bull of andere energydrank (wordt ingenomen)

Laat spullen van waarde en in het bijzonder je mobiele telefoon thuis. In
dringende gevallen kun je met de telefoon van de leiding bellen. Mobiele
telefoons in het zicht nemen de docenten in tot het einde van de week.

 School is niet verantwoordelijk voor gestolen of
kapotte spullen.

