
 
 Schoolreglement Maaskei.  
 
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.  
Een werkgroep gezonde school is actief aan de slag om beleid te formuleren rondom traktaties, drinken en 
gezonde voeding. Overleg met een afvaardiging van ouders worden hierin meegenomen om tot gelden 
afspraken te komen.  
Algemene regels:  

 Omgang mobiele telefoon: 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.  

 Voor leerlingen van de eindgroepen van het VSO (leerlingen die gebruik maken van de hangplek 
tijdens de pauze) mogen de telefoon in de pauze gebruiken. Leerlingen hebben zelf de regels voor 
gebruik opgesteld en deze zijn door de schoolleiding goed bevonden.  

 Het is de leerlingen op school niet toegestaan te roken.  

 Het meenemen van speelgoed of andere spullen van thuis wordt enkel in overleg met personeel 
toegestaan.  

 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 overlegd)  

 Het eten van kauwgom of ander snoep wordt in vrije momenten niet toegestaan (tenzij er andere 
afspraken zijn voor individuele leerlingen op therapeutische basis).  

 Verder heeft de school regels vastgelegd in andere protocollen.  
 
Regels m.b.t. het verloop van de dag.  
Aankomst op school:  

 Fietsen dienen behoorlijk 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, of worden individueel begeleidt (al dan niet door chauffeur) 

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

 Leerlingen gaan naar de voor hen bestemde speelplaats of enig ander alternatief (zie 
klassenplannen).  

 Verschillend per groep gaan de leerlingen op het einde van de pauze na het belsignaal naar binnen 
(zie klassenplannen).  

 
 
 



Betreden van de klas:  

 Jassen worden opgehangen op de daarvoor bestemde kapstokken.  

 Geen petten en zonnebrillen op in de klas. Deze blijven in de tas of gaan in het kluisje.  

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

 In iedere groep zijn klassenregels van toepassing (zie klassenplannen)  
 
Speelplaats:  

 Jas aan of uit? Aan de hand van rode of groene picto bij de deur bij de speelplaats geldt dit voor 
iedere leerling.  

 Omgangsregels die gelden op de speelplaats staan aangegeven op een pictobord welke goed 
zichtbaar voor elk leerling buiten hangt.  

 
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.  
 
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. 



Gebruik “buiten- klassikale” ruimtes:  
De leerlingen mogen onder verantwoordelijkheid van een personeelslid materialen opruimen. Het 
personeel moet in de gaten houden of dit op een correcte manier gebeurt cq. Op juiste manier wordt 
opgeruimd.  
Gangen:  

 

 
 


