Händelstraat 34
2162 AG Lisse
0252-414408
directie@deklarinet.nl
www.deklarinet.nl

Schoolregels 2019-2020
Schoolbrede gedragsverwachtingen (PBS)






















Ik houd mij aan de gedragsverwachtingen van de school
Ik werk rustig op school
Ik praat netjes tegen anderen
Ik doe wat de volwassene zegt
Ik laat andermans spullen met rust
Ik blijf van een ander af.
Ik gebruik de materialen waar ze voor bedoeld zijn
Ik sta zo snel mogelijk in de rij
Ik loop op het plein naast mijn fiets
Ik geef mijn grens aan en respecteer die van anderen
Ik wandel rustig in de gang en ben stil
Ik doe mijn jas en tas in de jastas.
Ik geef anderen de ruimte
Ik loop rustig en stil aan de rechterkant van de trap
Ik loop rustig twee aan twee in de rij
Ik was mijn handen na het toiletbezoek en kom direct terug
Ik houd de toiletruimte schoon en netjes
Ik praat in de kleedkamer met liniaalstem
Ik stop mijn kleding in mijn gymtas en hang deze aan een haak
Ik loop met de fiets aan de hand en laat mijn fietsbel met rust
Ik kleed mij zo snel mogelijk om.

Op het plein:
* Leerlingen die op het plein komen, blijven op het plein en gaan niet meer de straat op.
* De bel gaat ‘s ochtends om 8:20 uur, 8:25 uur en 8:30 uur, ’s middags om 12:55 uur
* Op het plein wordt niet gefietst/geskatet e.d.
* Alle fietsen worden op het plein geparkeerd
* Op het plein worden mobieltjes uitgeschakeld. Als een leerling toch een mobiel aan heeft, moet
deze worden ingeleverd. Na schooltijd kan het mobieltje bij de eigen leerkracht opgehaald worden.
* Voor de bovenbouw geldt tijdens de pauze: spelen tot het muurtje voor de glijbaan en tot en met
de boom achter groep 5.
* Als een leerling zich niet gedraagt, wordt er een waarschuwing gegeven. Als het weer gebeurt,
moet hij/zij naar een ‘afkoelplek’.
* In de pauzes is iedere leerling buiten, tenzij de leerkracht bepaald heeft dat het kind binnen mag
blijven (ziek, werk afmaken, spreekbeurt voorbereiden, o.i.d.). In dat geval blijft hij/zij niet alleen in
de klas.

* De leerlingen spelen niet tussen de fietsen
* Op het plein wordt niet gevoetbald.
* Op het pannaveld wordt gespeeld volgens het vastgestelde rooster en spelafspraken.
* Na school mag er nog 30 minuten op het pannaveld gespeeld worden. Ook dan gelden de
spelregels zoals afgesproken. Na de 30 minuten is het pannaveld van de BSO.
* Als er een probleem is tussen leerlingen, proberen zij dit eerst zelf op te lossen. Als het niet lukt
wordt hulp gevraagd aan de leerkracht
* Er wordt tijdens het spelen niemand met opzet buitengesloten
* De leerlingen gaan op een respectvolle manier met elkaar om, geen getrek/geduw of ander
ongewenst fysiek en psychisch contact.
* Als de bel gaat na het buitenspelen, verzamelt iedereen zich bij de juf/meester. De klas gaat
gezamenlijk naar binnen.
* Het ruilen van actiekaartjes e.d. mag in de middenbouw tijdens de ochtendpauze op vrijdag. In de
bovenbouw kan dat vóór en ná schooltijd.
In de gang/toilet:
* Op de gang lopen, niet rennen
* Tijdens de les stil de gang op (naar gym/uitje o.i.d.)
* Jassen en tassen gaan in de luizentassen aan een haakje
* De gymtassen gaan na schooltijd mee terug naar huis
* Iedereen loopt rustig de trap op en af
* Er wordt rustig gewacht tot de jas gepakt kan worden, dus niet duwen en trekken
* Er gaat maar 1 jongen en 1 meisje tegelijk naar de wc
* De wc wordt netjes gehouden.
* De kinderen gebruiken 1 doekje om de handen mee schoon te maken/af te drogen.

In de klas:
* Bij binnenkomst worden mobieltjes ingeleverd bij de juf/meester in de klas
* Tot een half uur na het begin van de les, gaan de leerlingen in principe niet naar het toilet
* Er wordt niet geschreven/geknoeid op de kaft van schriften
* In de schriften wordt niet getekend (buiten de opdrachten om) of geknoeid
* We gaan respectvol om met de spullen van school en van een ander
* Leerlingen t/m groep 4 schrijven met een schoolpotlood. Vanaf groep 5 schrijven zij met een
vulpen, tenzij anders afgesproken met de leerkracht.
* Leerlingen maken uitsluitend gebruik van de computerprogramma’s voor het inoefenen en
verwerken van lesmateriaal, tenzij de leerkracht een andere opdracht geeft.
* De leerlingen en teamleden hebben geen petten of andere hoofddeksels op in de klas. Religieuze
overwegingen vormen hierop een uitzondering.
* Moet een leerling na schooltijd nog even blijven, dan worden ouders hiervan op de hoogte gesteld
als dit langer duurt dan een kwartier
Verder hebben we afspraken die gelden voor de eigen klas

Leerkracht:
* We houden ons aan de regels van het zelfstandig werken ( dobbelstenen, stapelen, weektaak.)
* We maken iedere dag een planning op het bord. Hierop staat wat er die dag per vak gedaan wordt
* Als de leerlingen op school zijn, sturen we ze niet meer naar huis om iets op te laten halen
* We houden toezicht op het computergebruik van de leerlingen (geen social media, vechtspelletjes,
aanstootgevende plaatjes e.d.)
* We houden ons aan de pleindienst
* Als de leerlingen buitenspelen gaan we direct mee naar buiten.
* Tijdens het buitenspelen lopen we rond om alles in de gaten te kunnen houden.
* We zorgen ervoor dat er altijd minstens twee leerkrachten op het plein zijn tijdens het
buitenspelen.
* Als kinderen een probleem komen melden (als zelf oplossen niet lukt), gaan we hier serieus op in.
* Na schooltijd lopen we met de hele klas mee naar buiten, waar we ervoor zorgen dat de leerlingen
de school en het schoolplein rustig verlaten
* We houden de keukens en toiletten netjes. En daar wijzen we ook de leerlingen op.
* We letten erop dat de kinderen de kapstokken en gangen netjes achterlaten, we zorgen ervoor dat
(gym)tassen mee naar huis gaan na schooltijd
* We spreken elkaar aan op afspraken die niet nagekomen worden

