
Schoolregels 
 

Regels zijn natuurlijk nooit een doel op zich. Je moet ze zien als een middel om de zaken 

soepel te laten verlopen. Als je dagelijks met veel personen bij elkaar op één plaats bent, 

kun je eigenlijk niet buiten regels. Als iedereen mee werkt aan een goede leef- en 

werksfeer in de school dan hoeven we niet steeds terug te vallen op de regels: dan merk 

je nauwelijks dat ze er zijn. Om kort te gaan: Handel zo, zoals je zelf behandeld wilt 

worden. 

 

 

Basisafspraken: 

1. Ik respecteer de ander. 

2. Ik ben beleefd. 

3. Ik help als dat nodig is. 

4. Ik zorg dat iedereen goed kan werken. 

5. Ik ben zuinig op spullen van mezelf en van een ander. 

6. Ik laat alles schoon en netjes achter. 

7. Ik houd rekening met verschillen tussen mensen. 

 

 

Schoolregels: 

1. Wanneer je op school komt, zet je je (brom)fiets op de juiste plek. Op het 

schoolterrein is de motor van de brommer uit. 

2. Je bent op tijd in de les. 

3. Tijdens de les heb je de juiste schoolspullen bij je. 

4. Tijdens de praktijkles en gymles draag je de kleding die door school is 

 voorgeschreven. In de school en tijdens schoolactiviteiten is het dragen van 

 aanstootgevende kleding niet toegestaan. In de les is het dragen van een pet of 

 capuchon verboden. 

5. Je mobiel, ipod, e.d. mag je alleen gebruiken daar waar het mag of met 

toestemming van de docent in het lokaal (verstandig gebruik) Het is niet 

toegestaan op school te filmen en/of fotograferen c.q. geluidsopnames te maken 

zonder toestemming.  

 Tijdens PTA-toetsen geldt, wat betreft je mobiel, een aanvullende regeling. 

6. Onder lestijd ben je niet zonder toestemming in de gangen. In de pauzes mogen de 

leerlingen die hun thuisbasis op de eerste verdieping hebben daar in de gang wel 

pauzeren. Natuurlijk ziet de gang er na de pauze netjes en schoon uit.  

7. In het lokaal mag je niet snoepen, eten of drinken. Het eten van chips, pepernoten 

en kauwgom is in de hele school verboden. 

8. Wanneer je tijdens leswisselingen door de gang loopt, gedraag je je rustig en 

 vriendelijk tegenover medeleerlingen en medewerkers van de school. 

9. Wij zijn een rookvrije school, in en rondom de school mag niet worden gerookt.  

10. Tijdens de grote pauze en tijdens tussenuren mag je het schoolterrein verlaten, 

maar binnen een straal van 500 meter rondom school mogen geen “hangplekken” 

gevormd worden. 

 

Wanneer je je niet aan deze regels houdt, zullen er maatregelen genomen worden.  

Niet alles is in regels te vangen: daarom beslist de schoolleiding in onvoorziene 

omstandigheden. Uitgangspunt hierbij is: Normaal Fatsoenlijk Gedrag! 


