Gedragsverwachtingen in school
Ruimtes

Veiligheid

Respect

Op Tijd

Vertrek op tijd van huis

Groet iedereen beleefd

Algemeen

•Kijk voor je tijdens het
lopen
•Houd rechts
•Laat anderen passeren
•Hou je handen, voeten en
voorwerpen bij je
•Roep een volwassene om
hulp bij ongelukken
•Gebruik gereedschap en
materialen waarvoor ze
bestemd zijn

•Wees aardig en gedraag
je beleefd
•Wacht op je beurt
•Houd de deur open voor
degene die achter je komt
•Ruim de rommel op
•Luister naar volwassenen

Lokaal
Pauzes
TSO en BSO

•Zit rustig aan de tafel
•Gebruik tafels en stoelen
waarvoor ze bedoeld zijn

•Ga respectvol met
voedsel om
•Laat iedereen die dat wil
naast je zitten
•Praat op “gewone” toon

•Ruim de tafel op waar je
gezeten hebt
•Ga rustig naar buiten als het
teken daarvoor is gegeven

Gym

•Gebruik de toestellen en
de ruimtes zoals het hoort

•Wees sportief

•Wees een teamspeler en
moedig dat bij anderen aan

Toiletten

•Was je handen
•Houd het toilet netjes
(trek door na gebruik)

•Laat anderen op het
toilet met rust

•Meld het als er iets mis is

Schoolplein

•Loop rustig naar en van
het schoolplein
•Blijf op het plein
•Let op de spelletjes en
andere activiteiten die om
je heen plaatsvinden

•Wees eerlijk bij het spel
•Laat iedereen meedoen
•Ga respectvol met de
natuur om

•Ruim afval op
•Help mee het plein schoon
en opgeruimd te houden

Fietsen

•Loop met je fiets aan de
hand op het plein
•Zet je fiets op slot
•Als je je fiets hebt
weggezet, ga je uit de
stalling

•Pak andermans fiets
alleen met zijn of haar
toestemming
•Toon respect voor
andermans fiets

Speciale
•Wacht op een teken om
bijeenkomsten naar binnen te gaan of te
/ excursies e.d. vertrekken

•Doe zoals publiek hoort
te doen
•Houd je aandacht bij wat
er voor je gebeurt
•Blijf zitten als dat
gevraagd wordt

Verantwoordelijkheid
2 minuten voor de les begint
zit je klaar in het lokaal
•Hou je aan de schoolregels
•Herinner anderen aan de
schoolregels
•Ga zorgvuldig om met
bezittingen van anderen en de
school
•Wees eerlijk

