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HUISREGELEMENT STUKA 
Voor Leerlingen: 
 

1) Bij binnenkomst in de studieruimte dienen leerlingen op de presentielijst de gevraagde gegevens in te vullen. 
 
2) De leerlingen dienen het studiemateriaal dat ze op school gebruiken zelf mee te nemen, evenals de daarbij 

behorende benodigdheden zoals schrijfwaren en rekenmachine. 
 
3) Indien leerlingen bij het maken van hun huiswerk aanvullend hulpmateriaal nodig hebben zoals een Bosatlas, 

Binas tabellenboek, woordenboeken of computer kunnen zij dit gedurende hun aanwezigheid bij de begeleiding, 
in bruikleen krijgen. 

 
a. Leerlingen dienen zelf aan een surveillerende begeleider te vragen of zij bovengenoemd 

hulpmateriaal in bruikleen kunnen krijgen. 
b. Bij het definitieve verlaten van de studieruimte dienen de leerlingen het in bruikleen verkregen 

hulpmateriaal terug te geven aan een op dat moment surveillerende begeleider. 
 
4) Bij het oplossen van het vraagstuk wordt actieve inbreng van de leerling verwacht. 
 

a. Onder actieve inbreng wordt onder andere verstaan dat de leerling alvorens hij of zij een vraagstuk 
voorlegt aan een begeleider, hij of zij de desbetreffende stof heeft gelezen en of anderszins heeft 
voorbereid. 

b. Van de leerling wordt verwacht dat hij of zij het probleem met een vraagstuk concreet voorlegt aan de 
begeleider.  

c. Indien een leerling meerdere malen hulp nodig heeft bij het oplossen van één of meerdere soortgelijke 
vraagstukken, dient hij of zij deze hulp niet telkens bij één begeleider te zoeken tenzij deze begeleider 
de enige surveillerende begeleider is, die het vraagstuk op grond van zijn vakkennis kan oplossen. 

d. Voor aanverwante zaken als studieadviezen, studie en voortgang zullen de leerlingen worden 
doorverwezen naar de decaan van de betreffende instituten. 

 
5) De leerlingen mogen anderen op geen enkele wijze storen en of hinderen tijdens de huiswerkbegeleiding. 
6)  

a. Als storend en of hinderlijk wordt in ieder geval aangemerkt het luidruchtig praten van zowel 
begeleiders als leerlingen in en nabij de studieruimte, en het bellen of gebeld worden middels een 
mobiele telefoon in de studieruimte. 

b. Het is zowel leerlingen als begeleiders verboden om in de studieruimte gebruik te maken van een 
mobiele telefoon. 

c. Het is leerlingen verboden om in en rond het gebouw van de Burcht gebruik te maken van 
stimulerende dranken/middelen en of verdovende dranken/middelen tenzij de noodzaak tot gebruik 
van deze dranken en of middelen gebaseerd is op een medische indicatie. 

d. Het is de leerling verboden om zich in de studieruimte in te laten met gewenste en ongewenste 
intimiteiten in welke vorm dan ook. 

e. Andere activiteiten van leerlingen die de rust en of de orde enigszins kunnen verstoren, zijn tevens 
verboden. Of een activiteit als storend moet worden beschouwd, wordt door de op dat moment 
surveillerende begeleider(s) bepaald.  

 
7) In het geval dat een leerling de rust en of de orde verstoort, is de begeleider bij een derde waarschuwing  

bevoegd om de leerling in kwestie een andere plaats te wijzen. 
 

a. Indien de betreffende leerling aan de derde waarschuwing geen gehoor geeft, is de begeleider 
bevoegd de leerling de toegang tot de studieruimte c.q. het gebouw te ontzeggen. 

 
8) Leerlingen die opzettelijk schade toebrengen aan niet tot hen toebehorende zaken en of goederen zal worden 

verplicht de schade te vergoeden. 
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