STARTWEEK
De Burcht zorgen we voor een warm onthaal. Leerlingen, ouders en personeel lopen graag
De Burcht binnen. We willen dat ze zich allemaal welkom voelen. Of ze nu komen om te
leren, om te werken of om een bezoek te brengen. We voelen ons hier gezamenlijk
verantwoordelijk voor. De Burcht is een plek voor ontmoeting, waar we tijd maken voor
elkaar en voor een gesprek
- punt 5 uit het visiestuk van CBS de Burcht

In de eerste schoolweek besteden we in elke groep altijd aandacht aan groepsregels,
gebouw –en pleinregels en schoolregels. Op De Burcht zijn een aantal jaar geleden vijf
schoolregels geformuleerd:
1.
2.
3.
4.

Samen belangrijk zijn…dát is pas fijn!
Zorgen voor elkaar is goed, laat zien dat je dat doet!
Wij ruimen alles keurig op, want een nette school is top!
Voor alle spullen zorgen wij goed, omdat je ze morgen weer gebruiken
moet.
5. Laat je niet hard horen, anders kun je een ander storen !
Deze vijf regels zijn de kapstok waaraan allerlei afspraken aan kunnen worden
opgehangen. Het is de bedoeling dat de kinderen actief betrokken worden bij de regels
en afspraken! Samen maken we de regels.

Wat gaan we doen?
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In de startweek brengen we de schoolregels in de groep ter sprake.
In de vijf weken erna bespreek je één regel in een kringgesprek.
Maak bijvoorbeeld een woordspin. Je kunt het op je bord schrijven en vragen aan
de kinderen, wat de regel betekent en welke afspraken we hieruit kunnen maken.
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1. Doe niets bij een ander kind, wat jezelf ook niet prettig
zou vinden.
2. Kom niet aan een ander als de ander dat niet wil.
3. Wij houden op als de ander zegt Stop!!.
4. Opzettelijk iemand pijn doen, opwachten buiten school, achterna zitten
om te pesten is beslist niet toegestaan.
5. We noemen elkaar bij de voornaam en gebruiken geen scheldwoorden.
6. Wij maken duidelijke Spelafspraken met elkaar zodat de spelregels vooraf
duidelijk zijn.
7. Wij kijken elkaar aan en luisteren naar elkaar.
8. Wij zitten niet aan de spullen van een ander.
9. Als je kwaad bent ga je niet slaan, schoppen, krabben (je komt niet aan de
ander). Probeer eerst samen te praten. Ga anders naar de meester of de juf.
10. Uitlachen, roddelen en dingen afpakken of kinderen buitensluiten vinden
we niet goed.
11. Probeer zelf een ruzie met praten op te lossen. Na het uitpraten kunnen
we ook weer vergeven en vergeten.
12. Blijft de pester doorgaan dan aan de meester of juf vertellen. Kinderen
die pesten zitten zelf in de nesten!
13. Vertel de meester of juf wanneer jezelf of iemand anders wordt gepest.
14. Niet: zomaar klikken, Wel: aan de juf of meester vertellen als er iets
gebeurt wat je niet prettig of gevaarlijk vindt.
15. Word je gepest praat er thuis ook over, je moet het niet geheim houden.
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Op de volgende pagina’s vind je wat er in het schoolveiligheidsplan is opgeschreven over
de schoolregels. Het geeft de richting aan waaraan je kunt denken.

SCHOOLREGELS CBS DE BURCHT
1 SAMEN BELANGRIJK ZIJN…DÁT IS PAS FIJN!
Belangrijk dat is iedereen
Al ben je groot of klein
Iedereen is hier gelijk
Je kunt jezelf echt zijn
Wij vinden iedereen hier op school even belangrijk. Iedereen mag daarom meedoen.
We praten mét elkaar en niet over elkaar. Als er iemand tegen ons praat, kijken we
diegene aan en luisteren we. We denken eerst na, voordat we iets zeggen. We tonen
respect, geven elkaar complimenten en delen als een ander iets tekort komt. Ook als
we chatten op internet, gebruiken we nette taal.
Open pas je mond, als je weet wat er uit komt! Ik mag niet meedoen, dat is niet fijn!
Hoe meer kinderen, hoe meer gein! Als iemand tegen je praat, luister dan waarover het
gaat! Praat mét elkaar, niet over elkaar! Respecteren kun je leren! Samen delen, samen
spelen! Een compliment kost geen cent! Als je chat doe je dat net!

2 ZORGEN VOOR ELKAAR IS GOED, LAAT ZIEN DAT JE DAT DOET
Ik zorg voor jou,
Jij zorgt voor mij
Wij zorgen voor elkaar
Een ander heel goed helpen
Is een super mooi gebaar
Wat begint als een geintje, ...een duw of een trap. Eindigt vaak met ruzie, dat komt er
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van zo'n grap! Loop met je fiets op het plein, dat vindt iedereen fijn! Elkaar helpen doe
je vaak, want dat is een goede zaak! Lukt het niet zoals het moet, een ander weet het
vast heel goed! Problemen los je op met elkaar, lukt het niet, roep dan je juf of meester
maar! Verliezen hoort bij het spel... wees sportief, weet je wel! Heeft iemand soms
verdriet, help hem dan als je het ziet. Stop hou op! ABC, stop ermee! Als iemand zegt
'stop', dan houd je op! Ook digitaal gedragen wij ons normaal! (internet, mobiele
telefoon) Wie pest doet niet goed z'n best!

3 WIJ RUIMEN ALLES KEURIG OP, WANT EEN NETTE SCHOOL IS
TOP!
Samen houden wij het netjes,
de klas, de school, het plein,
alles heeft hier z’n vaste plek
en het hoort ook schoon te zijn
Afval gooien we in de prullenbak. Papier in de papierbak. Een vaatdoekje gebruik je
om je tafel schoon te maken, een handdoek is voor je handen en een theedoek om iets
af te drogen. Ook de wc‟s houden we fris en schoon. Een net plein vinden we fijn. In
de gang hangen we onze jas aan de kapstok en ook onze tas ruimen we netjes op, zodat
niemand kan struikelen over deze spullen.

4 VOOR ALLE SPULLEN ZORGEN WIJ GOED, OMDAT JE ZE MORGEN
WEER GEBRUIKEN MOET .
Wees zuinig op je eigen spullen,
geleende spullen uit de klas
zo blijft alles erg netjes
eigenlijk zoals het was
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Als we wat van iemand willen lenen, dan vragen we dat eerst. Met geleende spullen
gaan we extra voorzichtig om, zodat de ander het weer net zo goed terugkrijgt. Veel
spullen hebben op school een vaste plek. Gebruikte spullen ruimen we weer op de
goede plek op. Ook met de schoolmaterialen zoals boeken, schriften en pennen gaan
we netjes om. We maken niets kapot en gebruiken de spullen waarvoor ze bedoeld
zijn.

5 LAAT JE NIET HARD HOREN, ANDERS KUN JE EEN ANDER STOREN
Iedereen moet kunnen leren
Kunnen werken zonder last
Probeer te helpen, niet te storen
Dat is namelijk ongepast!
Ik mag je wel horen, maar je mag me niet storen! Wil je wat zeggen, wacht dan even,
... tot je de beurt hebt gekregen! Als je het nog heel moeilijk vindt, vraag het eerst een
ander kind. Fluister en loop zacht door de gang. Lopen doe je binnen, ...met rennen
kun je buiten beginnen.

5

