
 

 

 

Schoolreglement Maaskei vso 
 

 

Het schoolreglement van de Maaskei is vorm gegeven via een aantal regels.  

 

 

Klassenregels.  

Iedere klas heeft haar eigen klassenregels. Voor een groot gedeelte komen ze overeen, 

maar er zijn ook enkele regels die alleen in bepaalde klassen gelden, omdat de 

samenstelling of het niveau van de klas hierom vraagt. Deze regels zijn te vinden in de 

klassenplannen van iedere klas.  

De regels moeten ook zichtbaar zijn in ieder klas. Gedurende het schooljaar worden de 

regels met regelmaat in de klas besproken.  

 

 

Schoolregels.  

Buiten de klassenregels gelden er ook algemene schoolregels, die voor eenieder van 

toepassing zijn. Deze zijn voor een gedeelte terug te vinden in de schoolgids.  

Daarnaast is een werkgroep gezonde school actief om beleid te formuleren rondom 

traktaties, drinken en gezonde voeding. Overleg met een afvaardiging van ouders 

worden hierin meegenomen om tot geldende afspraken te komen.  

 

Algemene regels:  

• Voor aanvang van school en in de pauzes dienen leerlingen zich alleen op te houden op 

de daarvoor bestemde plekken en individuele pauzeplaatsen in groepen (dit wordt vooraf 

overeengekomen)  

• Het eten van kauwgom of ander snoep wordt in vrije momenten niet toegestaan. We 

verbieden zoetigheden en het opwarmen van maaltijden. Qua frisdrank willen we geen 

koolzuurhoudende dranken en geen energydrank.  

• Het meenemen van speelgoed of andere spullen van thuis wordt enkel in overleg met 

personeel toegestaan.  

• De telefoon van de leerling wordt bewaard door het klassenpersoneel of in de eigen 

kluis. De leerkracht bepaalt hierin de keus. Ook bepaalt de leerkracht of de telefoon 

wordt ingezet tijdens een activiteit.  

• Telefoons mogen overal in het tuintje en op het schoolplein gebruikt worden in de 

pauze. Dit is dan enkel het gebruik van de telefoon en geen ander activiteiten 

ondertussen. Vóór en aan het einde van de schooldag mogen de leerlingen de telefoon 

ook in de klas gebruiken.  

• Telefoons worden alleen gebruikt voor spelletjes en/of muziek te luisteren. Dit gebeurt 

in stilte. Er worden geen foto’s en/of video gemaakt.   

• Het is de leerlingen op school niet toegestaan te roken.  

• Verder heeft de school en stichting regels vastgelegd in de verschillende protocollen.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Regels m.b.t. het verloop van de dag.  

 

Aankomst/vertrek op school:  

• Fietsen dienen netjes gestald te worden in de daarvoor bestemde fietsenstalling.  

• Van leerlingen die op eigen gelegenheid komen, wordt verwacht dat ze niet vóór half 

negen arriveren! Dit geldt ook voor het busvervoer.  

• De leerlingen stappen op de parkeerplaats van school in en uit de bussen.  

• De leerlingen komen via de daarvoor afgesproken ingang de schoolgebouw binnen.  

• Ze lopen rechtstreeks naar de klas. 

• Tassen en trommels en event. andere zaken worden opgeruimd volgens de 

klassenregels. 

• Leerlingen gaan eventueel naar de tuin of enig ander alternatief (zie klassenplannen).  

• Om 15 uur loopt alle personeel met zijn klas mee naar de busplaats. We wachten op 

het paadje tot er een seintje komt om te vertrekken  

 

Betreden van de klas:  

• Jassen, tassen, petten, enz. gaan in het kluisje. Iedere leerlingen heeft een eigen kluis. 

• Ieder leerling gaat op de voor haar/ hem bestemde plaats zitten.  

• In iedere groep zijn klassenregels van toepassing (zie klassenplannen)  

 

Speelplaats/Pauze:  

• De surveillant is voor dat de pauze begint al buiten  

• De surveillant gaat vanwege de spreiding van de leerlingenstroom met zijn eigen klas 

naar buiten  

• Jas aan of uit? Dat wordt besloten door de surveillant die op dat moment buiten is.   

• Als de bel gaat verzamelen:  

o VSO 1: Tegen de houten wand naast de ingang  

o VSO 2: Houten chillrek  

o VSO 3: Tafeltennis tafel  

o VSO 4: Schoolbord  

 

Gangen:  

• Als we door het schoolgebouw lopen doen we dat op een rustige wijze.  

• Als we dan iets moeten zeggen of vragen doen we dat op een zachte toon.  

• We lopen aan de rechterkant van de gang.  

 

Gebruik “buiten-klassikale” ruimtes:  

• De leerlingen mogen onder verantwoordelijkheid van een personeelslid materialen 

opruimen. Dit dient op een correcte manier en volgens afspraak te gebeuren.  

• Toilet :  

o Invalide toilet links voor VSO;    

o 2 wc’s in het midden voor personeel (links dames, rechts heren);  

o 2 wc’s rechts voor VSO 2, 3 en 4. 

 


