SCHOOLREGELS
Gedragsregels
De omgangsvormen tussen personeel en leerlingen van de school hebben een belangrijke
invloed op de schoolcultuur. Daarom is het goed als er afspraken worden gemaakt op het
gebied van sociale veiligheid.
Gedragsregels vormen slechts een leidraad. Een gedragscode houdt niet in dat gedrag
wat niet door regels is verboden, wel toelaatbaar is. Gedragsregels zijn breed toepasbare
principes en uitgangspunten die algemeen geldend zijn en niet specifiek voor een school.
Beknopt overzicht gedragsregels
De school hanteert de volgende, eigen gedragsregels:
Binnenkomen en weggaan:

Vanaf 08.40 uur mag je binnenkomen. ’s Middags is dit 13.10 uur.

Je komt rustig binnen.

In het hoofdgebouw geldt: Na binnenkomst ga je niet meer naar buiten.

Je hangt je jas en tas netjes op en zet je eten en drinken op de afgesproken plaats.

Om 08.45 uur zit je in de klas. ’s Middags is dit om 13.15 uur.

Voordat de les begint kun je kletsen met je klasgenoten, werk afmaken of een
spelletje of opdracht doen. Je houdt rekening met de activiteiten van de ander.

Je gaat naar huis als de leerkracht toestemming geeft.

Na 15.30 uur kan de leerkracht je nog 15 minuten in de klas houden om je te
spreken, je werk te laten afmaken of de klassendienst te doen. Jij werkt in die tijd
vlot door. Als het langer duurt stel jij of stelt de leerkracht je ouders hiervan op de
hoogte.(geldt niet voor gr 1-2)
Omgaan met elkaar:
Er is sprake van normen en regels. Normen geven aan hoe we met elkaar omgaan.
Regels maken dit nog specifieker.
Norm

Je

Je

Je

Je

Je

hebt respect voor elkaar.
begrijpt en accepteert dat niet iedereen gelijk is of hetzelfde denkt.
toont belangstelling en hebt waardering voor anderen en voor wat zij presteren.
begroet elkaar aan het begin van de dag en als je weer naar huis gaat.
helpt een ander als hij/zij erom vraagt en vraagt ook om hulp als jij dit nodig hebt.

Regels

Je spreekt elkaar fatsoenlijk aan en noemt elkaar bij de naam.

Je spreekt niet op een negatieve manier over een ander.

Als het gedrag van een ander jou of anderen tot last is spreek je diegene hier rustig
op aan of meld je het aan de leerkracht als dit niet mogelijk is.

Je doet een ander geen pijn en raakt anderen niet aan als zij dit niet willen.

Je blijft van de spullen van anderen af, tenzij je toestemming hebt om het te
gebruiken.

Je zorgt ervoor dat anderen rustig kunnen werken.
Taken en werken

Je houdt je boeken, schriften en kastje netjes en opgeruimd.

Je maakt je opdrachten en taken af en werkt netjes en verzorgd.

Je gebruikt de tijd in de les die je hiervoor krijgt.

Je vraagt hulp als je er zelf niet uitkomt.

Je ruimt de spullen op die je gebruikt hebt.






Als jij je goed inzet en toch het werk niet afkrijgt bespreek je dit met de leerkracht.
Je let op bij de instructie en geeft aan als je het niet begrijpt.
Je houdt je aan de GIP-regels.
Vanaf groep 4 schrijf je met een vulpen, tenzij je een andere afspraak met leerkracht
hebt gemaakt.

Eten en drinken

Onder lestijd snoep je alleen als een jarige trakteert

Eten en drinken duurt ongeveer 10 minuten, neem dus niet teveel mee.

Je ruimt je beker, bakje en verpakking weer op voordat je naar buiten gaat of met je
werk verder gaat.

Bij het eten en drinken zit je op een stoel.
Algemeen

Oogcontact is belangrijk. Draag geen kleding of hoofddeksel die dat belemmert.

Tassen laat je aan een haak in de gang.

Zakmessen, aanstekers en andere gevaarlijke voorwerpen neem je niet mee naar
school. Ze worden direct ingenomen en kunnen door je ouders worden opgehaald.

Niet meer dan één jongen of één meisje tegelijk naar het toilet.

Niet naar het toilet tijdens instructie of vertelling.

In de gangen en hallen spreek je zacht of ben je stil en loop je rustig. Zorg dat
anderen geen last hebben van jou.

Brieven en bulletins neem je direct mee naar huis en geef je dezelfde dag aan je
ouders.

Je vergoedt schade die je veroorzaakt hebt.
Buitenspelen:

In de kleine pauzes speelt iedereen op het plein rond het hoofdgebouw.

Je blijft binnen het hek, tenzij je op het veld mag voetballen.

Je blijft buiten, tussendoor naar binnen alleen met toestemming.

De bovenbouw mag voetballen op het speelveld als dit niet bezet is en voldoende
droog.

Bij het spelen stoor je andere kinderen niet in hun spel .

Bij het spelen houd je rekening met de veiligheid van jezelf en van een ander.
Dat betekent:

Niet voetballen op het plein met een grote bal;

Knie-, elleboog en handbescherming bij het skaten;

Niet fietsen op het plein.

Bij onduidelijkheid over veiligheid beslist op dat moment de leerkracht.

