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Inleiding
Voor een goed pedagogisch klimaat zijn afspraken over gedragsregels noodzakelijk. Voor een goede doorgaande
lijn in de school en de herkenbaarheid voor onze leerlingen zijn de basisregels vanaf de peuters tot en met groep 8
hetzelfde. Alle regels worden besproken in de groepen om de duidelijkheid hierover te vergroten. Een deel van de
regels is zichtbaar door de hele school heen: op posters zijn ze zichtbaar gemaakt in de gangen en in alle lokalen.
Ook zijn deze 5 regels vastgelegd door leerlingen in een rap, welke is geplaatst op onze website.
Doel
De school basisregels duidelijk hebben voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders zodat we allemaal vanuit
dezelfde basisprincipes onze leerlingen benaderen bij ons op school ten aanzien van hun gedrag.
Afspraken
De 9 basis schoolregels voor de P. Oosterleeschool:
1. Rustig lopen in de gang.
2. Samen spelen samen delen.
3. Luisteren naar elkaar.
4. Praten respectvol met elkaar.
5. We doen aardig tegen elkaar.
6. Voorzichtig omgaan met elkaars spullen.
7. Stop hou op/ Grenzen aangeven.
8. Elkaar helpen.
9. Gezond eten en drinken.
10. Geen mobiele telefoons op het schoolplein en in de school.
Deze regels zijn verder uitgewerkt op de posters:
1. Wandelen in de gang, dat weten wij allang.
2. Wanneer we samen spelen, zullen we samen delen.
3. Er is er maar 1 die praat, zodat het luisteren beter gaat.
4. Wees netjes en beleefd, zodat je het goede voorbeeld geeft.
5. Wees zuinig op het materiaal, het is van ons allemaal.
Informatie aan de ouders/verzorgers
Een deel van de regels zijn zichtbaar op posters in de school in de hallen en alle lokalen. Deze kwaliteitskaart is
beschikbaar op de website.

