School- en klassenregels
Scholen kunnen met “De Kanjertraining” op een effectieve manier zorgen voor een veilig klimaat
waarin leerlingen respectvol met elkaar omgaan. Daarnaast kunnen ouders met hun kind “De
Kanjertraining” volgen op een praktijk van psychologen. “De Kanjertraining” blijkt effectief
zelfwaardering te verbeteren en problemen zoals pesten te verminderen. De kanjertraining is
goedgekeurd door de onderwijsinspectie en alle leerkrachten zijn gecertificeerd.
In alle groepen wordt een keer per week aandacht geschonken aan de training. Hierbij worden 5
centrale regels gehanteerd afkomstig uit “De Kanjertraining”.
Deze 5 regels zijn:






We vertrouwen elkaar.
We helpen elkaar.
Niemand speelt de baas.
Niemand lacht uit.
Niemand doet zielig.

Soms komt het voor dat de sfeer in de groep niet goed is. De betreffende leerkracht(en) zetten dan
eerst in met extra “Kanjerlessen”. Mocht dit op korte termijn geen effect opleveren, dan huren we een
externe begeleider in, die de leerkrachten/leerlingen gaat adviseren op dit gebied.

Algemene Schoolregels
Voor schooltijd







De groepen 1 en 2 zetten hun fiets bij de deur van de onderbouw
De groepen 3 t/m 5 zetten de fiets bij de berging op het plein onder het afdak
De groepen 6 t/m 8 zetten de fiets op het plein naast groep 5
Het plein is voetgangersgebied dus daar fietsen we niet.
Voor balspelen zijn aparte afspraken met de kinderen gemaakt.
Om de rust en het overzicht op het plein te bevorderen is het plein voor de kinderen een kwartier
voor schooltijd geopend. Dit is vooral van belang voor de kinderen die ’s middags overblijven op
school. De overblijfouders hebben hierdoor een beter overzicht.
Speelgoedmiddag groep 1 & 2

 Speelgoed dat lawaai maakt, maakt rustig spelen onmogelijk. Dat nemen we liever niet mee.
 Geweren of ander schiettuig laten we maar thuis.
Bij het begin van de school
 Voor schooltijd blijft iedereen buiten.
 Traktaties mag je wel voor schooltijd naar binnen brengen.
 Leerlingen van groep 1 en 2 mogen 10 minuten voor het schoolbegin in de klas gebracht worden,
leerlingen van groep 3 de eerste week van het nieuwe schooljaar.
 Wanneer de bel gaat, gaat iedereen in de rij staan.
 Wanneer je wordt opgehaald door je eigen leerkracht gaat iedereen naar binnen.
 Bij regen mag je eerder naar binnen. De meester of juf die pleinwacht heeft laat jullie binnen.
Tijdens schooltijd
 De hoofdingang gaat om 08.30 uur en 13.00 uur op slot.
 De ingang van de onderbouw 10 minuten later.

 Wanneer u tijdens schooltijd naar binnen wilt kunt u even bell
Gedrag





In de school ben je beleefd tegen elke volwassene.
In de gang en in de hal wordt niet gerend.
We zorgen goed voor elkaar. Pesten doen we niet.
Om misbruik te voorkomen zijn “mobieltjes” niet toegestaan, de
school is overdag telefonisch goed te bereiken.
Sport
 Bij de sportles moet je goede sportschoenen aan hebben, geen ‘balletschoentjes’.
Buiten spelen, pauzes






In de pauzes spelen we buiten. Alleen met toestemming van de leerkracht blijf je binnen.
Groep 3, 4 en 5 spelen op het plein bij de hoofdingang.
Groep 6, 7 en 8 spelen op het plein bij de berging.
Ook buiten zorgen we goed voor elkaar. Je kunt altijd naar de pleinwacht gaan als er iets gebeurt.
Zoveel mogelijk je eten en drinken voor de pauze in de klas opeten / drinken. Afval in de
prullenbak in je eigen groep. De rest van het afval gooi je in de vuilnisbakken op het plein.
 De tuinen rond de school blijven netjes wanneer er niemand in speelt.
Bij regen
 Als het regent in de pauze beslist de pleinwacht of je binnen mag blijven.
 In de pauzes mag je een spelletje doen uit de spelletjeskast. Je doet de spelletjes in je eigen lokaal.
 In de pauzes blijf je in je eigen lokaal. Dus niet op de gang of in de hal spelen.

