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Afspraken Panora Lyceum 

 
Afwezigheid melden 

 Indien een leerling door ziekte niet naar school kan komen, dan wordt dit door de ouder(s)/ 

verzorger(s) tussen 8.00 uur en 9.00 uur telefonisch doorgeven op de absentielijn: 0314 

727111. De volgende dag hoeft deze melding niet opnieuw gedaan te worden. De eerste 

dag van de ziekmelding komt er een ziekmelding ( ZT) in magister te staan, de dagen 

daarop volgend wordt het een ON registratie, op het moment dat de ouder het kind weer 

beter meldt dan passen wij de ON- registratie aan in een ziekmelding. 

 Indien een leerling een les niet kan bijwonen, bijvoorbeeld vanwege dokters- of 

tandartsbezoek, dan wordt dit door de ouder(s)/ verzorger(s) telefonisch doorgeven op de 

absentielijn: 0314 727111, vóórdat de leerling afwezig is. 

 Verlof wegens bijzondere omstandigheden kan worden aangevraagd via het 

aanvraagformulier vakantie en verlof (Aanvraagformulier vakantie-en verlof). Deze kan 

gemaild of ingeleverd worden aan/bij de pitstop (pitstop@achterhoekvo.nl ). 

 Indien een leerling ziek naar huis gaat, meldt hij/zij zich bij de pitstop; er wordt dan 

telefonisch contact opgenomen met een van de ouder(s)/verzorger(s).  

 Indien een leerling niet mee kan doen aan de les bewegingsonderwijs, meldt hij/zij zich met 

een briefje van de ouder(s)/verzorger(s) aan het begin van die les bij de vakexpert 

bewegingsonderwijs. De vakexpert bepaalt dan, samen met de leerling, een vervangende 

activiteit. 

 Bij te laat komen gaat de leerling naar het lokaal en zal de vakexpert de leerling als te laat 

(TL) noteren in Magister. 

 

In en rondom de school  
 Vanaf de poort lopen de leerlingen en medewerkers met de fiets aan de hand naar de 

fietsenstalling. Bij het naar huis gaan, stapt de leerling bij de poort op zijn fiets. 

 Leerlingen parkeren de fiets in de overdekte stalling met het voorwiel tegen de dwarsbalk 

aan of buiten de overdekte stalling tussen de beugels in. Voor personeel en voor 

elektrische fietsen hebben wij twee ingangen van de overdekte fietsenstalling 

gereserveerd. 

 Bij binnenkomst hangen de leerlingen de jas op in de garderobe of gebruiken daarvoor 

hun kluisje. Leerlingen mogen in de aula, garderobe, ruimte voor de pitstop tot aan de 

klapdeuren en buiten wachten tot de eerste les begint. Op deze plaatsen mag ook 

gepauzeerd worden tijdens de ochtend- en lunchpauze. Uiteraard mogen leerlingen naar 

hun eigen kluisje en naar de toiletruimte tegenover lokaal 14. 

 Onze terrein is heel groot. Tijdens de pauzes kunnen leerlingen buiten gebruik maken van 

het tegelplateau om te voetballen of te basketballen. Aan de voorkant van het gebouw 

staan twee tafeltennistafels en in de tuin kan lekker in de zon aan een picknicktafel gezeten 

worden. Als het regent is er plaats onder de oversteek aan de tuinkant van het gebouw, 

voor de leerlingen die ook bij regen lekker buiten willen zitten. Leerlingen blijven op het 

terrein van de school tijdens de pauzes. 

 Leerlingen sporten in daarvoor bestemde (sport)kleding en dragen sportschoenen. 

https://www.panoralyceum.nl/media/1261/aanvraagformulier-vakantie-en-verlof.pdf
mailto:pitstop@achterhoekvo.nl
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 We houden onze school en de omgeving graag schoon. We vragen de leerlingen om ons 

hierbij te helpen. 

 Kluisjes van leerlingen zijn alleen te openen met een sleutel die in bezit is van de leerling 

zelf. De sleutel blijft eigendom van de school. Bij verlies van de sleutel betaalt de leerling 

€15,- voor een nieuw sleutel. De school mag voor controle het kluisje openen. 

 We weten dat er regelmatig spullen achterblijven in en rondom school. Wat achterblijft aan 

het eind van de week, bewaren we bij pitstop. Leerlingen kunnen daar hun spullen weer 

ophalen. Wat na een periode van twee weken nog niet is opgehaald, schenken we het aan 

een goed doel. 

 Mobiele telefoons zijn niet meer weg te denken, ook bij ons op school. We hebben met 

elkaar afgesproken dat telefoons alleen in pauzes en in ruimtes waar leerlingen pauze 

houden worden gebruikt. In lessituaties bepaalt de vakexpert of mobiele telefoons 

gebruikt mogen worden. 

 Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is verboden, tenzij dit in opdracht van een 

vakexpert gebeurt en alleen als de gefilmde persoon toestemming heeft gegeven. 

 We willen niet alleen een schone school en omgeving, maar ook een gezonde school zijn. 

We hebben daarom de afspraak gemaakt dat kauwgom, pepernoten, chips (ook kleine 

zakjes), energydrankjes en literpakken frisdrank niet toegestaan zijn in de school en op het 

terrein. 

 In en om de school geldt een rookverbod. 

 Gebruik en/of bezit van vuurwerk, alcohol of drugs zijn verboden is. In deze gevallen 

nemen wij altijd contact op met ouder(s)/verzorger(s). 

 

 


