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Wij werken in en rondom de school met het ‘omgekeerde gedragsstoplicht’. Hierin hebben
we gedragsverwachtingen opgeschreven in termen van groen, oranje en rood gedrag. Het
groene gedrag is gewenst gedrag, hier wordt veel aandacht aan besteed. Met de groep zijn
er gezamenlijke consequenties bedacht omtrent oranje en rood gedrag. Deze consequenties
komen overeen met de overige groepen.
Algemeen:
- Je loopt met de fiets aan de hand over het schoolplein.
- Parkeer je fiets in het fietsenrek.
- Vanaf 8.15 uur mogen ouders en kinderen de school binnen.
- Je loopt rustig naar binnen en buiten.
- Om 8.15 uur gaan mobiele telefoons uit en worden in jas, tas of daarvoor bestemde bak
gelegd.
- Om 8.30 uur begint de les.
- Jassen en tassen hangen aan de kapstok of liggen op de daarvoor bestemde plek.
- Om 14.00 uur zijn de kinderen uit en worden op het schoolplein opgehaald.
- Honden blijven buiten het hek, uitzonderingen daargelaten (bijv. hulphond)
- Gevonden voorwerpen kun je naar Josee brengen.
- Er wordt niet gerookt binnen het hekwerk van de school.
- Trakteer zo gezond mogelijk.
- Spreek elkaar aan op (on)gewenst gedrag.
In de school/klas:
- In de school loop je rustig.
- In de teamkamer en kantoortjes kom je niet, tenzij je toestemming hebt.
- In de hal mag je werken op de samenwerk- en stilte werkplekken.
- Per groep mogen er 4 kinderen op de gang werken.
- Na het werken zetten we alles weer netjes terug op de goede plek.
- Kopiëren mag alleen met toestemming van Josee of met een begeleider.
- Tijdens kringen, instructie en LIST lezen ga je niet naar de wc.
- In het speellokaal dragen we geen schoenen.
- Achter het gordijn in het speellokaal komen alleen de begeleiders.
Buitenspelen:
- Tijdens de pauze mag je alleen met toestemming van de begeleider naar binnen of de
binnentuin.
- Je speelt op het plein binnen het hek.
- Alleen met toestemming mag je de bal van het dak afhalen.
- We voetballen alleen op de afgesproken plekken.
Gym:
- Met het naar buiten en binnen gaan ben je stil in de school, want de andere groepen
hebben les.
- Zonder tegenbericht gym je mee.
- Altijd wachten bij de deur van de sporthal.
- Rustig naar binnen en alleen naar de eigen kleedruimte gaan.
- Na de gymles frissen we ons op.
- We wachten op elkaar en lopen gezamenlijk terug naar school.

