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Regels v.s.o.
Om het gezellig en veilig te houden op v.s.o. de Beemden
zijn er afspraken en regels gemaakt.
Hier komen de belangrijkste:
1

Kom op tijd !
De school begint om 08.45 uur
Als je een probleem hebt met je vervoer
(b.v. een file) kun je er niks aan doen als je te laat komt.
Woon je in de buurt van school dan kom je te voet.
Is het wat verder (b.v. in Acht) dan mag je op de fiets.

2. Ga meteen naar het schoolplein (= speelplaats).
Niet buiten het hek blijven.
Er wordt opgelet door meesters of juffen.
Luister naar wat zij zeggen.
Toch kunnen zij niet alles zien, dus help ze een beetje.
Wil je spelen met een bal moet je dat hun even vragen.
3. We willen graag gezond blijven, dus: roken mag niet!
Heel af en toe wordt er voor een leerling toch
iets geregeld (b.v. een apart rookhoekje).
4. Je mag zelf drinken meenemen.
Natuurlijk niet met alcohol er in.
5. Je mag ook snoepen op de speelplaats.
Maar je weet, te veel is niet goed voor je.
6. Er zijn voor iedereen fijne plekken op de speelplaats.
De schooltuin hoort hier niet bij.
Ook niet voor de ramen van de klassen
(dus: niet voorbij de rode streep).
7. Ben je verliefd op een andere leerling?
Hand in hand lopen mag,
Maar de arm om elkaar schouder niet.
Knuffelen en kussen ook niet.
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8. Sommige kinderen rennen en stoelen graag.
Dat mag, toch komen er soms ruzies en ongelukken van.
Schelden en vechten helpen niet om dat op te lossen.
Hierover praten wel (is soms wel moeilijk hé).
9. Muziek luisteren op je mobiele telefoon mag.
Foto’s maken niet!
Als je een mobiele telefoon hebt bewaar je dat het beste in een kluisje.
De school kan het niet voor je regelen als het kapot gaat
of gestolen wordt.
Op school staat de mobiel uit!
Als je heel dringend moet bellen vraag je dat aan de
Meester of juf op de speelplaats.
10. Ga rustig naar binnen als dat mag van de meester of juf.
Binnen zetten we wel onze pet af.
9. Hang je jas aan de kapstok.
Laat er geen dure dingen in zitten.
10. Op school wordt les gegeven.
Maak hier dus geen herrie.
11. Twee dagen per week kun je iets kopen in het winkeltje.
Dat is dan voor de kleine pauze (van 10.30-10.45)
Ga rustig in de rij staan, je komt van zelf aan de beurt!
12. Hou de school, de speelplaats en de schooltuin netjes.
We zijn best trots op onze mooie school, en…
Wie wil er nu leven op een vuilstortplaats?
13. Om 12.30 uur begint de middagpauze.
Eet je op school dan doe je dat in onze aula.
Lekker eten en wat kletsen met je tafelgenoten.
Schreeuwen, trommelen, elkaar duwen
is voor de meeste jongelui niet gezellig!
14. Na het eten nog even naar het speelplein.
Misschien heb je corvee?
Dan moet je dat eerst doen.
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15. Om 13.15 gaan we weer beginnen.
De mensen van Sint Marie zorgen ook dat ze op tijd zijn.
16. De regels voor in school gelden ook nu weer.
(Weet je nog: jassen, petten, rustig lopen…)
17. De school is om 15.15 uur afgelopen.
Wil je nog met iemand afspreken dan moet je
dat zelf regelen.
Zorg er b.v. voor dat je ouders, je leiding, je chauffeur,
het ook weten.
18. Na school nog chat-ten [tsjet-tun] of SMS-en met je schoolgenoten?
Hou het dan gezellig.
Van schelden, roddelen en bedreigen
komen grote problemen.
Dat merken we op school dan ook meten!
19. De regels en afspraken zijn niet moei-lijk.
Toch lukt het bij een leerling soms niet
om zich er aan te houden.
Het kan zijn dat hij of zij dan de gele kaart krijgt.
Daar moet dan de handtekening op van ouders of visor.
20. Gaat het dan nog niet goed dan kun je de rode kaart krijgen!
Dan word je geschorst.
Je mag dan een tijdje niet naar school.
Daar is niemand blij mee.
21. Heb je het ergens moeilijk mee,
Praat er dan eens cover met je mentor, of een
van de contactpersonen.
Misschien kunnen zij je helpen….
22.Loop je al stage? Laat dan ook daar zien wat je geleerd hebt
En hou je aan hun regels en afspraken.
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