Jaaroverzicht ‘kernwaarden en regels’
Verantwoordelijkheid/Vertrouwen

Respect

Voor groot en klein zullen we aardig zijn.

Aan ons is te merken dat we voor nu en
later goed willen zorgen en werken.

Wees netjes en beleefd, zorg dat je het
goede voorbeeld geeft.

1.

Wij denken niet alleen aan onszelf, maar ook
aan elkaar. (*6+*31)

1.

We doen ons best, dat is belangrijk voor later.
(*15)

1. Wij spreken met twee en zeggen u. (*5+ *30)

2.

Wij werken samen als het kan en mag.(*7+
*32)

2.

Wij leren zelf ons werk na te kijken. (*22)

3.

Iedereen is anders! Iedereen is uniek en een
schepsel van God. (*9+ * 34)

3.

Wij zorgen dat ons werk er netjes verzorgd
uitziet. (*16)

4.

Geef dagelijks een compliment en bedank als
je er een krijgt. (*18)

4.

We zeggen het als we iets niet fijn vinden (*23)
(wat een ander doet of zegt).

5.

Bij problemen tellen we tot tien, lossen het op
en geven elkaar de hand. (*8+ *33)

5.

Eerlijk duurt het langst. (*20)

6.

We zijn zuinig op onze en elkaars spullen.

Samen
werken/Respect/Tevredenheid

6.

We helpen elkaar bij ongelukjes en bij vragen.
(*12)

7.

Iedereen mag meedoen, we sluiten niemand
buiten. (*11)

8.

Luister naar elkaar, dan hoor je zoveel
meer!(*19+ *35)

(zonder de antwoorden over te schrijven.)

(bijvoorbeeld; jas en tas op de grond. Uitdelen van
schoolboeken. Meubilair. Fietsen in de rekken. (*14)
7.

We spreken elkaar beleefd aan op verkeerd
gedrag. (*21)
(We accepteren/waarderen correcties van elkaar.)

8.

Regels zijn regels, ook op het plein! (*4 + *29)

9.

We werken rustig volgens de “regels van het
blokje”. (*2+*27)

10.

We lopen rustig door school en op de trap
houden. (*1+ *26) (rechts op de trap/niet inhalen)

11. We fluisteren in de gang en werken er rustig.
(*3+*28) (heel zachtjes praten en alleen als dat nodig
is)

2. We vragen beleefd aan een volwassene

“Wat zegt u?” (*10+*36)
3. We groeten iedereen, die we tegen komen.
(*24)
4. We vragen beleefd om iets en bedanken als we
iets krijgen. (*13)
5. We denken na bij iedere zin, onaardige
woorden slikken we in. (*17)
6. We scheiden afval. (*25)

1

We lopen rustig door school en op de trap houden. (*1+ *26) (rechts op de trap/niet inhalen)

2

We werken rustig volgens de “regels van het blokje”. (*2+*27)

3

We fluisteren in de gang en werken er rustig. (*3+*28) (heel zachtjes praten en alleen als dat nodig is)

4

Regels zijn regels, ook op het plein! (*4 + *29)

5

Wij spreken met twee en zeggen u. (*5+ *30)

6

Wij denken niet alleen aan onszelf, maar ook aan elkaar. (*6+*31)

7

Wij werken samen als het kan en mag.(*7+ *32)

8

Bij problemen tellen we tot tien, lossen het op en geven elkaar de hand. (*8+ *33)

9

Iedereen is anders! Iedereen is uniek en een schepsel van God. (*9+ * 34)

10

We vragen beleefd aan een volwassene “Wat zegt u?” (*10+*36)

11

Iedereen mag meedoen, we sluiten niemand buiten. (*11)

12

We helpen elkaar bij ongelukjes en bij vragen. (*12)

13

We vragen beleefd om iets en bedanken als we iets krijgen. (*13)

14

We zijn zuinig op onze en elkaars spullen. (bijvoorbeeld; jas en tas op de grond. Uitdelen van schoolboeken. Meubilair. Fietsen in de rekken. (*14)

15

We doen ons best, dat is belangrijk voor later. (*15)

16

Wij zorgen dat ons werk er netjes verzorgd uitziet. (*16)

17

We denken na bij iedere zin, onaardige woorden slikken we in. (*17)

18

Geef dagelijks een compliment en bedank als je er een krijgt. (*18)

19

Luister naar elkaar, dan hoor je zoveel meer!(*19+ *35)

20

Eerlijk duurt het langst. (*20)

21

We spreken elkaar beleefd aan op verkeerd gedrag. (*21)
(We accepteren/waarderen correcties van elkaar.)

22

Wij leren zelf ons werk na te kijken. (*22)
(zonder de antwoorden over te schrijven.)

23

We zeggen het als we iets niet fijn vinden (*23) (wat een ander doet of zegt).

24

We groeten iedereen, die we tegen komen. (*24)

25

We scheiden afval. (*25)

26

We lopen rustig door school en op de trap houden. (*1+ *26) (rechts op de trap/niet inhalen)

27

We werken rustig volgens de “regels van het blokje”. (*2+*27)

28

We fluisteren in de gang en werken er rustig. (*3+*28) (heel zachtjes praten en alleen als dat nodig is)

29

Regels zijn regels, ook op het plein! (*4 + *29)

30

Wij spreken met twee en zeggen u. (*5+ *30)

31

Wij denken niet alleen aan onszelf, maar ook aan elkaar. (*6+*31)

32

Wij werken samen als het kan en mag.(*7+ *32)

33

Bij problemen tellen we tot tien, lossen het op en geven elkaar de hand. (*8+ *33)

34

Iedereen is anders! Iedereen is uniek en een schepsel van God. (*9+ * 34)

35

Luister naar elkaar, dan hoor je zoveel meer!(*19+ *35)

36

We vragen beleefd aan een volwassene “Wat zegt u?” (*10+*36)

37
38
39
40

