
SCHOOLREGELS   
 

 

Algemene regels 
• Ik houd mij aan deze regels en werk er aan mee dat anderen zich er ook 

           aan houden. 

• De school is om te leren en te werken. Zo gedraag en kleed ik mij ook.  

• Personeel bepaalt de regels op school. Als een regel niet duidelijk is zegt een 
personeelslid wat er moet gebeuren. 

  
We zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt 

- Ik blijf van de spullen van iemand anders af. 
- Kostbare spullen gaan in kluisjes. 
- Als je boos bent of geplaagd wordt, praat erover met elkaar of vraag 

           hulp aan iemand van het personeel.  
- Ik loop in de gang en op de trap zoveel mogelijk rechts. 

 
We komen op school om te leren 

- Ik gedraag me rustig binnen de school. 
- Om 8.45 uur begint de les in de groep. 
- Ik ben op tijd in alle lessen. 
- Ik ga naar het toilet op afgesproken tijden of na toestemming van de leerkracht 
- De lessen duren tot 15.00 uur. (Woensdag tot 13.00 uur) 
- Ik stoor anderen niet bij hun werk. 
- Ik help een ander waar nodig. 

 

We gaan respectvol met elkaar om 
- Zoals jij wilt dat er met jou wordt omgegaan ga zo ook met anderen om.  
- Ik pest of bedreig niemand. 
- Ik sluit anderen niet uit. 
- Ik gebruik geen geweld, zoals: slaan, schoppen, schelden. 
- Ik mag over anderen praten maar alleen positief. 
- Deze regels gelden ook bij gebruik van social media. Op school en in de vrije 

tijd. 
 

Wij zien er netjes uit 
- Bij elke les draag ik de juiste kleding op de juiste manier.  
- Ik kleed mij niet uitdagend en draag geen kleding die beledigend is voor 

anderen.  
- Ik sluit me niet af van een ander, bijvoorbeeld: petjes af, oordopjes uit, 

zonnebril af enzovoort.   
 
 
 
Deze regels zijn door de schoolleiding vastgesteld op 27 november 2019 in overleg 
met de leerlingenraad. 


