
 

Schoolregels 
 

 

STOP-methode (omgaan met elkaar) 
Wanneer leerlingen worden geconfronteerd met ongewenst gedrag zetten ze STOP in. Deze 
methode werkt als volgt: 

1. Wanneer iemand iets doet wat jij niet leuk vindt en je hebt er last van dan zeg je dat 
tegen deze persoon. 

2. Gaat iemand toch door dan zeg je STOP. Je probeert het samen op te lossen.  
3. Kom je er niet uit? Dan ga je samen naar een leerkracht.  

 

Omgaan met spullen/ eigendommen 
Leerlingen gaan zorgvuldig om met door school verstrekt materiaal.  
Bij de start van een nieuw schooljaar wordt door de school verbruiksmateriaal verstrekt: een 
etui, grijs potlood, gum, blauwe pen en kleurpotloden. 
Ouders dragen de kosten voor de vervanging van beschadigde en/of zoekgeraakte boeken, 
materialen. 
 

Het gedrag in het gebouw 

Leerlingen komen rustig het gebouw binnen en gaan direct naar de klas. 
We ruimen onze spullen op. Ook rommel die misschien niet van jezelf is.  
 

Het gedrag in de klas 

Zie hiervoor de pictogrammen en de klassenregels. 
 

Het gedrag op het plein 
Afval wordt in de vuilnisbakken gegooid. 
Wc bezoek vindt buiten de pauzes plaats. Tijdens de pauze alleen naar binnen bij hoge 
uitzondering.  
Jassen en tassen worden tussendoor niet naar binnen gebracht. 
Komt de bal op straat, vraag de juf of meester toestemming om de bal te pakken. 

 

Gebruik mobiele telefoon 
Op school en tijdens uitstapjes zijn mobiele telefoons niet toegestaan. Voor dringende zaken 
kan het vaste nummer van de school worden gebeld. 
 

Eten in de school 
De kleine pauze is niet bedoeld als ontbijtpauze. In de kleine pauze eten de kinderen fruit. 
Daarbij drinken we water.  
Kauwgom is in de school niet toegestaan. 
 



Pictogrammen 
 

Wij zeggen stop als we iets niet willen. 
 
Wij luisteren naar elkaar. 
 
Wij zijn op tijd.  
 
Wij ruimen onze spullen op.  
 
Wij staan netjes in de rij.  
 
Wij zijn zuinig op onze spullen 
 
Wij zijn aardig voor elkaar.  
 
Wij helpen elkaar. 
 
Wij lopen rustig in de school. 

 

 
 

 

 


