Schoolregels
Algemeen
*Ieder kind en iedere volwassene in de school heeft recht op respect.
*Niemand mag een ander pesten. Wanneer dit toch gebeurt wordt er actie ondernomen
volgens het pestprotocol.
*Iedereen komt op tijd op school, zodat om 8.30 de lessen kunnen beginnen.
*Eigendommen van leerlingen, leerkrachten, ouders, vrijwilligers en bezoekers kunnen in de
school aanwezig zijn, zonder dat een ander dit zich toe-eigent of moedwillig beschadigingen
aanbrengt. Ook dit is respect voor een ander. Gebeurt het toch dat er zaken ontvreemd of
beschadigd worden, dan zal het schoolteam bekijken welke actie er ondernomen moet
worden.
*Voor het gebruik van mobiele telefoons gelden afspraken (beleid mobiele telefoons).
*Er mogen geen honden het terrein op. Gebouw en terrein zijn verboden voor honden.
*Het gebouw, het schoolterrein en de materialen worden met zorg behandeld.
*Als leerlingen ’s ochtends de klas binnen komen lopen ze naar de leerkracht toe om gedag
te zeggen. De leerkracht maakt dan even tijd voor persoonlijk contact.
Buitenterrein algemeen
*Op de pleinen mag niet gefietst worden.
*Iedereen komt met een slakkengang het terrein op (vooral bestuurders van auto’s). Ook
buiten de schooltijden.
*In de Schoolgids staan alle regels over halen en brengen: veiligheid staat altijd voorop.
*Er wordt niet op het zijpad gespeeld (tenzij de leerkracht dit toestaat en erbij is).
*Niemand mag over het hek van de pleinen klimmen (ook volwassenen niet). Ook niet buiten
schooltijd.
*Op het voorplein mag niet gevoetbald worden. Ook geen zacht voettikje tegen de bal. Ten
alle tijde moet voorkomen worden dat de bal de straat opgaat.
Komt de bal toch op de straat dan moet de leerling toestemming vragen aan de leerkracht
om de bal op te halen.
*Als leerlingen in de dierenwei spelen of in de tuin werken, doen ze bij nat weer laarzen aan.
*Bij het binnenkomen veegt ieder goed zijn schoenen.
*Overdag mag op het hele terrein niet gerookt worden. Op de avonden (zoals ouderavond)
mag er buiten bij de voordeur gerookt worden. Gedoofde sigaretten worden in de container
buiten geworpen.
*Als de lessen aan de gang zijn, wordt er buiten geen herrie gemaakt (bijvoorbeeld bij het
werken in de tuin).
In de school
*In de gangen wordt rustig gelopen.
*Leerlingen mogen alleen naar de zolder met toestemming of onder begeleiding van de
leerkracht.
*Bij het binnengaan van de lokalen wordt zachtjes de deur opengedaan zonder te kloppen,
zodat we zo min mogelijk storen.
*Onder schooltijd, wanneer de leerlingen in de les zijn, is het stil in het gebouw. We storen zo
min mogelijk.
*Iedere klas heeft eigen regels, waaronder regels over het gaan naar de toilet.
*De bibliotheek is alleen vrij toegankelijk voor het schoolteam, rt-ers en bestuursleden.
Anderen kunnen niet zomaar hier naar binnengaan, omdat er gevoelige informatie bewaard
wordt.
*Soms kan het zijn dat er een bordje ‘niet storen’ op een ruimte hangt; iedereen houdt zich
hieraan. (Het kan bv. zijn dat er toetsen worden afgenomen)
*De telefoon gebruiken kan in overleg.
*Het schoolparlement kan altijd een gesprek met het team aanvragen.
Zie verder “Klassenregels” (Groepsmap), “Buitenspeelregels” (Groepsmap) en regels van
“Brengen en halen” (Schoolgidssupplement)
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