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 In het atrium
 
• Ik ben in het atrium tijdens pauzes en/of   
   tijdens een tussenuur.
• Ik zit op een stoel of op de rode trap.
• Ik mag in het atrium eten en drinken.
• Ik mag in het atrium mijn mobiel 
   gebruiken. 

In de gang
 
• Ik ben in de gang bij een leswissel of  
   voor een toiletbezoek.
• Ik bezoek het toilet in de pauzes en/of  
   tijdens een leswissel.
• Ik houd het toilet netjes en schoon. 

In het lokaal
• Ik blijf in het lokaal tijdens de lessen.
• Ik zorg ervoor dat mijn telefoon niet       
   zichtbaar en niet hoorbaar is.
• Ik gebruik mijn telefoon en oortjes 
   alleen met toestemming van de 
   docent ter ondersteuning van het leren.
• Ik ga met toestemming van de docent      
   naar het toilet.
• Ik doe mijn pet/muts/capuchon af en
   mijn jas uit.
• Ik eet en drink niet in het lokaal.
• Ik laat het lokaal netjes achter.

Overal en altijd
• Ik ga respectvol met anderen om.
• Ik volg de aanwijzingen van 
   volwassenen op.
• Ik houd mijn omgeving netjes, afval gooi  
   ik in de prullenbak.
• Ik rook niet in en om school.
• Ik drink geen energie- of 0.0%-drankjes.
• Ik loop en praat rustig.
• Ik draag geen capuchon.
• Ik laat de ander uitspreken.
• Ik gebruik vriendelijke taal.
• Ik praat Nederlands.
• Ik zorg goed voor mijn eigen spullen, 
   maar ook voor die van anderen.
• Ik houd mij aan de gemaakte afspraken.
• Ik ben de enige die mijn kluisje gebruikt.

Op het schoolplein
 
• Ik blijf op het plein tijdens de pauzes. 
• Ik speel met de bal in de sportkooi.
• Ik neem met mijn fiets/scooter de 
   fietsingang. 
• Ik zet mijn fiets/scooter in de 
   fietsenstalling.

Zo zijn onze regels!
Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen met plezier naar school gaat, zien we graag 
positief en veilig gedrag in en om school. Hieronder lees je wat we van elkaar verwachten.


