Matrix voor gedragsverwachtingen in de algemene ruimtes van
Het Hoeltien, locatie Vogelvlucht
Algemene ruimten
Schoolbreed

Veiligheid

·

Houd handen en
voeten bij jezelf.

Respect

·
·
·
·
·

·
·

Fris je op na het
sporten.
Droog je af in de
doucheruimte.

·

Verantwoordelijkheid

Geef de juf of
meester een hand bij
binnenkomst.
Doe wat de meester
of juf vraagt.
Wees eerlijk.
Wees netjes/beleefd
en vriendelijk.
Wees zuinig op al het
materiaal.

·

Houd je handen bij
jezelf.

·

·

·
·

Kleedkamer

·

Directiekamer
Lerarenkamer

Gangen

Toiletten

·

Loop rustig rechts door
de gang.

·

Hang je jas en tas
netjes aan de kapstok.

·

Loop rustig naar de
wc.

·

Was je handen met zeep
als je klaar bent.

·

Loop rustig terug naar
je plaats.

·

Ga bij binnenkomst
zitten op de bank.

Leg je kleren netjes
bij elkaar.
Wacht rustig in de
gang als je klaar bent
met omkleden.
Zet je schoenen
onder de bank met je
sokken er in
Neem al je eigen
spullen weer mee
terug.

·

Klop op de deur voor
je naar binnen gaat.

·

Kom er alleen met een
reden.

·
·

Wees stil op de gang.
Houd de deur open
voor een ander.

·

Veeg je voeten bij
binnenkomst.

·

Als er rommel ligt ruim
je het op.

Ga altijd zitten op de
wc.
Trek de wc door als je
klaar bent.

·

Draai de wc-kaart
om.

·

Geef bij de meester of
juf aan als het wcpapier op is.
Ga direct terug naar de
klas.
Doe de deur achter je
dicht

·
·
·
·

Wees stil op de wc.
Laat anderen met rust

·
·

Speellokaal

Als er rommel ligt ruim
je het op.
Het stilteteken geldt
voor iedereen

·

Wacht op je beurt.

·
·

Loop op gymschoenen
in het speellokaal.

Algemene ruimten

Veiligheid

·
Fietsenstalling

·
·

Loop met de fiets aan de
hand over het
schoolplein.
Zet je fiets op de
standaard.
Ga bij binnenkomst
zitten op de bank.

Respect

·
·

Pak je eigen fiets.
Wacht op je beurt.

·

Kom alleen bij de
fietsenstalling om je
fiets te halen of te
brengen.

·
·

Wacht op je beurt.
Houd je aan de
spelregels.
Help andere kinderen
en de leerkracht.
Praat rustig met je
buur.

·

Gym op gymschoenen
en in gymkleren.

Houd je aan de
spelregels.

·

Spreek duidelijke
spelregels met de
anderen af voordat je
begint.
Help mee met
opruimen.
Ga in de rij staan als
alles is opgeruimd.
(groep 1/2)
Ga pas naar binnen als
alles is opgeruimd.
Sluit de computer af als
deze niet direct meer
behoeft te worden
gebruikt
Log indien nodig uit als
je stopt achter de
computer

Gymzaal

·

Rij naar de gymzaal

·
·
·

·

Loop twee aan twee
Loop op de stoep
Draag je gymtas over de
schouder.
Vraag toestemming om
de bal buiten het hek op
te halen.

Verantwoordelijkheid

·

·

·
Schoolplein

·
·
·

Computerruimtes
·

Schuif steeds
stoelen/krukken aan als
je klaar bent achter de
computer
Blijf van snoeren en
stekkers af

·

Laat elkaar rustig
werken

·

·

