BIJLAGE 1
SCHOOLREGELS
De school heeft een aantal regels afgesproken om de sfeer binnen en buiten de school
prettig te houden.
De basis van regels bestaat uit de volgende punten:
- We accepteren elkaar
- We lachen met elkaar, niet om elkaar
- We gaan met elkaar en met elkaars spullen om zoals we willen dat er ook met ons en
met onze spullen omgegaan wordt
- We helpen anderen om zich aan de afspraken te houden
Naast deze basisregels zijn er ook nog de volgende regels van toepassing:
- We komen op tijd op school
- We mogen met toestemming op de gang zijn. In de gangen zijn we stil en lopen we
rustig.
- Op de trappen lopen we aan de rechterkant
- We luisteren naar elkaar
- We werken netjes
- Er mogen maximaal 2 kinderen per klas op de gang werken
- De regels van de school gelden ook tijdens de overblijf
- Kinderen mogen maar 5 minuten nablijven, als zij langer in de klas moeten blijven
moeten de ouders daarover worden ingelicht
- Rommel ruimen wij op (ook de rommel van een ander)
- Geen speelgoed meenemen van thuis (dus ook geen bal, springtouw, knikkers, etc.)
Ten aanzien van het buitenspelen gelden nog een aantal specifieke regels, nl:
- Kleuters mogen niet op het blauwe klimrek als er oudere kinderen buiten zijn
- Oudere kinderen mogen niet in de zandbak als er kleuters buiten zijn
- Tijdens het buitenspelen mogen de kinderen niet naar binnen, behalve om naar het
toilet te gaan na melding bij de leidinggevende.
Dit moet door de deur van juf Karin. De andere deur is lastiger om te zien.
- Leerkrachten staan op een zodanige plek dat zij verantwoord toezicht kunnen
houden op de kinderen die buitenspelen
- Bovenbouwkinderen spelen niet met specifiek kleutermateriaal
- Er wordt alleen gevoetbald als er geen gevaar is voor andere kinderen
- Als er buiten een gymles wordt gegeven lopen wij om het speelveld heen
Nog een algemene regel:
- Als kinderen zijn opgedeeld over andere klassen zijn zij tijdens de overblijf in hun eigen
lokaal.
De 10e Montessorischool De Meidoorn is niet aansprakelijk voor beschadiging, vermissing
of diefstal van persoonlijke bezittingen.
Wij adviseren ouders en kinderen om geen kostbare spullen mee naar school te nemen.
Geen regel maar advies:
De voorkeur van de school gaat bij traktaties uit naar gezond.
Zoet mag wel maar beperkt. Wat wij niet willen zien, zijn lollies en kauwgum.
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