regels binnen de school,
vastgesteld door de MR op 28 september
2004, update okt. 2007, geaccordeerd
tijdens fusiebesprekingen 2013-2014
Iedere organisatie heeft behoefte aan centrale afspraken rondom gedrag. Voor WereldWijzer zijn
onderstaande regels afgeleid van 3 kapstokregels:
 Voor groot en klein zullen we aardig zijn
 We zullen goed voor de spullen zorgen, dan
zijn ze weer te gebruiken morgen
 De school is van binnen een wandelgebied,
buiten hoeft dat lekker niet
Ze worden uitgebeeld in de bijgevoegde tekening,
die in het klaslokaal terug te vinden is.


























fietsen in de rekken
niet rennen in de school
stoppen als iemand "nee" zegt*
als de deur van een klaslokaal dicht is niet
zomaar naar binnen lopen, even aankloppen
en wachten op toestemming om binnen te
mogen komen
bij warm weer t-shirt aan blijven houden
niet schelden*
niemand uitlachen*
blijf van elkaar af*
niet schreeuwen in de school*
respect hebben voor elkaars mening, elkaar uit laten praten
boeken plat op tafel, geen schriften in de boeken
leerlingen mogen alleen in klas, hal, koffiekamer of keuken komen( laatste 2 pas na
toestemming van een leerkracht), andere ruimtes zijn niet voor leerlingen bestemd
afval in de prullenbak, ook op het plein*
geen skeelers, rolschaatsen, stepjes of skate-boarden op het plein
toiletbezoek vanaf 9 uur/ 11 uur/ half 2; in de bovenbouw max. 1 leerling, in de onderbouw 2
kinderen per klas tegelijk weg; niet onder de uitleg van lesstof
gebruik de pennenbak of het etui met inhoud van de school, eigen spullen in een etui in het
kastje (als dit niet past: mee naar huis)
blijf van andermans spullen af*
ook na buitengym douchen verplicht, gymschoenen in de zaal en badslippers bij het douchen is
verantwoording van de ouders
gebruik van de doeltjes en tafeltennistafel van 10.00 uur- 10.15 uur door groep 3 t/m 5,
gebruik van de doeltjes en de tafeltennistafel van 10.15 uur -10.30 uur door groep 6 t/m 8
groep 3 t/m 5 gaan om 10.15 uur door de kleuteringang naar binnen
voetballers hebben geen vaste stek op het plein
samen spelen is leuk, maar niet verplicht
bibliotheekboeken en methodisch materiaal mogen, als dit naar oordeel van de
groepsleerkracht nodig is, in een goede tas mee naar huis








kinderen hebben geen pet op in de klas; hoofddoekjes mogen wel, net zoals haarbanden,
strikken en knippen  als er mee gespeeld wordt komt het bij de leerkracht op het bureau
vanaf het moment dat leerlingen in groep 4 met een vulpen mogen schrijven, is dat ook
verplicht. De vulpen wordt in principe 1x door de school verstrekt. Als een kind naar het
oordeel van de groepsleerkracht niet met een vulpen overweg kan, krijgt het een
fijnschrijver of balpen.
wachten tot je aan de beurt bent als de leerkracht met iemand aan het praten is
dingen netjes vragen
kinderen die tussen de middag overblijven luisteren naar de medewerker van LoS

Daarnaast is de Kanjertraining leidend voor gewenst gedrag.

