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Regels voor de kinderen
Ik behandel anderen, zoals ik zelf ook behandeld wil worden.
Ik ben vriendelijk en help waar ik kan.
Ik ben voorzichtig met spullen van mezelf en die van anderen.
Wij spelen zoveel mogelijk met elkaar en houden rekening met elkaar.
We praten rustig en op prettig volume met elkaar.

Plein voor schooltijd:
• Vanaf kwart over 8 gaan de hekken open.
• Wij lopen op het plein met de fiets aan de hand.
• Wij zetten de fietsen en steppen in de rekken.
• Wij gaan bij de fietsen weg en lopen het plein op.
• Wij spelen zonder bal voor schooltijd.
• Wij zetten onze mobiele telefoons uit als we binnen de poort zijn.
• Wij gaan bij de bel in de rij staan en de leerkracht neemt ons mee naar binnen.
In de gangen
• Wij lopen rustig om botsingen te voorkomen.
• Wij doen onze jassen in de hoezen, tassen zetten we in de bakken onder de kapstok.
• Wij lopen aan de rechterkant van de trap.
• Er mag één leerling naar het toilet gaan en niet tijdens de instructie.
• Mobiele telefoons zijn uit en worden ingeleverd bij de leerkracht of blijven in de eigen schooltas.
Klas:
• Wij maken afspraken in de groep (gouden regels) en houden ons daaraan.
• In groep 4 krijgt ieder kind een geschikte vulpen. Er mag ook geschreven worden met een stabilo. Een
leerling krijgt de vulpen als ze eraan toe zijn.
• In groep 5 en 6 gebruiken leerlingen de vulpen (stabilo) bij alle taalactiviteiten.
• Foutjes worden verbeterd door een klein streepje te zetten onder het foute gedeelte van het woord.
• In groep 7 en 8 mogen andere pennen ook gebruikt worden. Kinderen worden gestimuleerd om zo min
mogelijk potlood te gebruiken.
• We gebruiken de aandachtsblokjes met rood – groen – vraagteken in groep 3, 4, 5, en 6
• Wij eten en drinken tien minuten voor of na de pauze in de klas.
• Wij stimuleren het meenemen van gezonde happen.
• Wij nemen geen snoep mee naar school.
• Verjaardagen vieren we in de klas met de groep. Bij de kleuters mogen ouders aanwezig zijn. De kleuters
mogen na de viering de klassen rondgaan bij de kleutercollega’s en bij het Berebootje, als ze daar
hebben gezeten. De leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan na schooltijd de klassen rond.
Schoolplein:
• Wij helpen en betrekken elkaar bij het spel.
• Wij houden ons aan het voetbalrooster op de deur. Op woensdag spelen we geen voetbal.
• Gaat de bal over de heg, dan stopt het voetballen.
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• Wij spelen of voetballen na schooltijd alleen wanneer de andere kinderen en ouders weg zijn.
• Als de leerkrachten zeggen dat we weg moeten, dan gaan we naar huis.
• Wij gaan voor of na de pauze naar het toilet.
• We eten gezond, geen snoep/kauwgom.
• Wij doen afval in de juiste afvalbak.
• Materialen om te spelen zijn toegestaan mits het anderen niet hindert.
• Wij spelen niet tussen de fietsen.
• Bij ruzies en ongelukken proberen we het eerst zelf op te lossen. Als dit niet lukt gaan we naar de
pleinwacht.
Gymnastiek
• De leerkracht neemt een mobiele telefoon mee naar de gymzaal voor noodgevallen.
• De leerkracht die als eerste naar de gymzaal gaat, neemt de sleutel mee.
• Wij nemen schone gymkleding mee. (Korte broek, T-shirt of gympakje en gymschoenen)
• Wij doen geen sieraden aan als we naar gym gaan.
• Wij lopen in als groep in een rij naar de gymzaal.
• In de kleedkamer hangen wij alles op aan de haakjes.
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Regels voor de leerkracht
Klas:
• Papierbak, vuilnis en groenbak zelf legen
• Computers uit aan het einde van de dag.
• Lichten uit wanneer je er niet bent met de klas.
• Er ligt een plattegrond die up-to-date is.
• Het rooster voor de volgende dag ligt klaar, zodat een invaller aan de slag kan.
• Wanneer een leerling niet op school is, zonder dat we bericht hebben gekregen, bellen we naar huis.
Pleinwacht:
• We zijn op tijd buiten. Om 8.15, 10.00 / 10.15 of 13.00.
• We verspreiden ons over het plein en maken contact met de kinderen
• Wij bieden activiteiten en materialen aan op het plein
• Bij ruzies en ongelukken informeert de pleinwacht de leerkracht. Zo nodig neemt de leerkracht contact
op met de ouders.
Huishoudelijk:
• Afwas zetten we in de afwasmachine.
• Vuile doeken doen we in de ‘vuile was’-bak. Wel eerst laten drogen.
Handvaardigheid:
• Wanneer iets op is, geven we dit door.
• De hokken voor handvaardigheidsmaterialen en tekenmaterialen houden we op orde.
Algemeen:
• We gebruiken allemaal het aanwezigheidsbord bij de ingang.
• Deuren zijn op slot als we weggaan.
• De laatste die weggaat controleert of alle lichten uit zijn en zet het alarm aan.
• Het speellokaal mag gebruikt worden, in overleg met de leerkrachten van groep 1/2.
• Leerlingen maken alleen gebruik van de telefoon indien de leerkracht dat weet.
• Iedereen zorgt ervoor dat zijn/haar lokaal (of werkruimte) netjes is, alsook de gangen ernaast.
Bij ongewenst gedrag:
• Bij ongewenst gedrag hanteren we de reactie-procedure:
Stap 1: Vraag naar/ herinner de leerling aan de gedragsverwachting.
Stap 2: Benoem het ongewenste gedrag en geef de leerling een keuze.
Stap 3: Benoem de consequentie.
Stap 4: Loop weg, hiermee voorkom je discussie.
• We hanteren de richtlijnen voor straffen en belonen.
Bibliotheek / zolder
• Leerlingen zijn alleen op zolder of bij de bibliotheek onder begeleiding van een volwassene.
Overblijven
• Elke leerkracht voor het overblijven TSO in.
• Tijdens het overblijven in de klas wordt er afwisselend een educatief filmpje gekeken, voorgelezen,
spelletjes gespeeld en gesprekjes gevoerd.
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• Bij bijzonderheden rondom een kind, stel je de overblijfkracht op de hoogte.
• De overblijfmedewerkers hebben de zorg voor de kinderen. In een enkel geval wordt de leerkracht
geraadpleegd.
• We verspreiden ons over het plein en maken contact met de kinderen.
• Wij bieden activiteiten en materialen aan op het plein.
• Bij ruzies en ongelukken informeert de pleinwacht na het overblijven de leerkracht. Zo nodig neemt de
leerkracht contact op met de ouders.
• De leerkrachten van groep 1 en 2 zijn na het overblijven op tijd in de klas om de leerlingen op te vangen.
De leerkrachten van groep 3 t/m 6 halen de leerlingen op het schoolplein op. De groepen 7 en 8 gaan
onder begeleiding van de overblijfkracht naar het lokaal en worden daar ontvangen door de leerkracht.

5.

