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Fietsen en brommers
Er is plaats voor de fietsen en brommers voor het gebouw. Fietsen moeten geordend in
het fietsenrek worden geplaatst.
De buren
Houd rekening met de privacy van de omwonenden en ga niet rondhangen voor de deur
van HCB.
Medehuurders
In het gebouw kunnen behalve HCB andere huurders aanwezig. Alleen de ruimte van
HCB is voor jou de ruimte waarin je je mag begeven, de rest is dus verboden terrein.
Gebouw en inventaris van HCB
Schrijf niet op de muren, tafels, stoelen en de schotten. Schop niet met je voeten tegen
de onderkant van de muren, dit geeft lelijke strepen. Zorg dat je tafel en kist niet tegen
de muur staat, dit geeft onnodige beschadigingen.
Deponeer afval in de daarvoor bestemde bakken. Geleend studiemateriaal als
woordenboeken, atlas etc. weer op de goede plaats terugzetten.
Boeken op het HCB
De leerling maakt tijdens de huiswerkbegeleiding gebruik van zijn of haar eigen boeken
en schriften. Toezicht hierop en steekproefsgewijze controle van de kist kunnen op last
van een begeleider plaatsvinden. Tevens is het niet mogelijk dat je kopieert uit boeken
van medeleerlingen omdat je zelf je boek bent vergeten. Indien je boeken of schriften
niet aanwezig zijn word je naar huis gestuurd om je spullen in orde te maken! Zorg dus
dat het niet zover komt.
Eten en drinken op het HCB
Maak er geen snackbar van, dus geen patat, ijs, nootjes chips etc. De magnetron is niet
voor leerlingengebruik.
Theedrinken op het HCB
Een kopje thee pakken is altijd toegestaan.
Roken op het HCB
In het gehele gebouw geldt een algeheel rookverbod. Er wordt dus nergens gerookt, ook
niet bij de voordeur.

Telefoneren op het HCB
Dit gebeurt alleen met toestemming van een begeleider.

GSM/Smartphone
Zet de ringtone van jouw GSM/Smartphone uit. Loopt jouw gsm-gebruik de spuigaten
uit, hebben anderen er last van, dan zullen we jouw toestel in beslag nemen voor de tijd
dat je die dag aanwezig bent.
Kopiëren op het HCB
De begeleider kopieert in de regel alle extra opdrachten. Alleen met toestemming van de
begeleider mag je de kopieermachine zelf gebruiken. Extra opdrachten opgegeven door
de docent in het kader van extra oefening kunnen gratis worden gekopieerd Voor alle
andere kopieën als aantekeningen medeleerlingen, boekpassages, artikelen uit
tijdschriften voor werkstukken wordt per kopie 5 eurocent in rekening gebracht.
Hetzelfde geldt voor printen die van internet worden gehaald.
Computergebruik op het HCB
Er zijn computers aanwezig voor algemeen gebruik (laptops en ipad). De computer alleen
gebruiken na toestemming van een begeleider. Het is niet toegestaan aan de
computertafel te eten of te drinken. Computerinstellingen mogen niet worden gewijzigd.
Installatie van programma's alleen na toestemming van een begeleider. Het spelen van
spelletjes op de computer is niet toegestaan. Alleen voor school nuttige websites mogen
uiteraard worden bezocht!
Huiswerkbriefjes onderbouwleerlingen
Onderbouwleerlingen krijgen soms een huiswerkbriefje mee. Dit indien werk bij het
verlaten van HCB nog niet af is, of er iets extra's moet worden gedaan thuis, vooral in
het weekend. Ouders dienen dit briefje te ondertekenen voordat je het weer inlevert op
HCB.
Het verlaten van HCB
Verlaat geruisloos dit pand, andere leerlingen zijn nog aan het werk. Breng je lege kop
naar de keuken. Schuif je stoel aan en zorg dat je werkplek en kist netjes is opgeruimd.
Verwijdering van HCBarneveld
Indien je wegens wangedrag wordt weggestuurd, dienen je ouders contact op te nemen
met Ezau Abraham. Eerder ben je niet welkom en wordt de toegang tot het gebouw je
ontzegd.
Verhaal van kosten
Wees zuinig op de spullen van HCB. Kosten van schade aan eigendommen van het HCB,
medeleerlingen, medehuurders of omwonenden door schuld van de leerlingen zullen in
redelijkheid op hem of haar worden verhaald.

