
B.O. protocol 
In ons B.O. protocol wordt de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het lesgeven in de 
gymzalen en buiten beschreven. Het betreft veiligheidsaspecten, regels over kleding, 
organisatorische afspraken en het netjes houden van de werkplek.  
 
Richtlijnen en afspraken: 

• Leerlingen komen na de bel richting de gymzalen en kleden zich om in één van de kleedkamers. 
• Er zijn 2 kleedkamers voor de heren en 2 kleedkamers voor de dames. Tijdens het omkleden 

houden leerlingen de kleedkamer netjes. 
• Leerlingen mogen tijdens de pauzes niet in en om de kleedkamers/gymzalen blijven hangen of 

pauze houden. De kleedkamers gaan in de pauze op slot. 
• De docent laat de leerlingen 5 minuten voordat de bel gaat naar de kleedkamer gaan om om te 

kleden. 
• Tijdens de lessen BO doen de leerlingen actief mee. Hiervoor hebben zij gepaste gymkleding en 

gymschoenen nodig die uitsluitend voor de binnen lessen worden gebruikt. Gebruikt de 
leerlingen deze schoenen ook tijdens de buiten lessen, dan moeten deze schoenen goed 
schoongemaakt worden voordat ze weer gebruikt mogen worden in de binnen lessen. Zolen die 
afgeven zijn niet toegestaan.  

• Indien leerlingen gymspullen zijn vergeten dan hebben wij huurkleding beschikbaar. Deze 
kunnen de leerlingen bij de vakdocent huren om toch deel te kunnen nemen aan de les. Kosten 
bedragen €0,50 per gehuurd artikel (shirt, broek en schoenen) tot een max van €1,00.  

• Sieraden dienen allemaal af en of uitgedaan te worden in het kader van de veiligheid. 
• Lang haar dient tijdens de gymles vast te zitten. 
• Leerlingen bewaren grote waardevolle spullen in hun kluis op school. Kleine spullen (zoals 

sieraden, telefoon, geld enz) gaan in de kluisjes die bij elke gymzaal aanwezig zijn. Leerlingen 
kunnen hier gebruik van maken met hun schoolpas. Mocht een leerling wel waardevolle spullen 
meenemen naar de zaal of in de kleedkamer achterlaten, dan is dit geheel op eigen risico. 

• Mobiele telefoons of andere devices (tablet, iPad, laptop enz) zijn niet toegestaan in de 
gymzalen, tenzij de docent anders communiceert naar de leerlingen. 

• Heeft een leerling een blessure, dan neemt hij/zij een briefje van ouders mee met uitleg en een 
handtekening. De leerling krijgt dan een vervangende en passende taak. Bij langdurige blessures 
zal de leerling een vervangende opdracht krijgen i.o.m. de docent.  

• Bij BO krijgt de leerling twee beoordelingen per periode. Eén beoordeling voor Bewegen 
Verbeteren en één beoordeling voor Bewegen Regelen en Beleven. Deze laatste telt één keer 
mee.  

• De gymregels worden mondeling aan het begin van het schooljaar aan de leerlingen 
medegedeeld en er staat een link op de website van het Meander naar het B.O. protocol. 


