
 
 

 

 

 

 
 
 
  

Onze kapstokregels 
 

3 Kapstokregels  
 
We hebben met elkaar afgesproken dat wij onze bestaande regels niet uit het oog moeten verliezen, 
maar dat we moeten oppassen dat de leerkrachten, leerlingen en ouders door de vele regels het 
“bos” niet meer zien. Daarom werken wij met 3 kapstokregels waaraan wij al onze huidige regels 
kunnen ophangen.  
We gebruiken de volgende 3 kapstokregels:  
 
1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn.  

2. We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken voor morgen.  

3. De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet. 
 
 
Bij de regel “Voor groot en klein zullen we aardig zijn”. wordt o.a. aandacht besteed aan  
• Geef eens een complimentje aan een ander.  
• sluit een ander niet buiten.  
• luister goed naar de ander.  
• anders zijn mag!  
• probeer een ruzie uit te praten.  
• help een ander.  
• leren grenzen aangeven door STOP te zeggen.  
• eerst proberen iets samen op te lossen door Stop zeggen, anders naar meester of juf gaan.  
 
Bij de regel “We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken voor morgen.’’ 
wordt o.a. gelet op;  
• Wij stoppen onze jassen in de luizenzak en hangen deze netjes aan de kapstok  
• In de lokalen en andere ruimtes worden gebruikte spullen na gebruik op de plaats teruggezet.  
• Wij zetten fietsen op de daarvoor bestemde plek.  
• Wij houden het schoolplein netjes en gooien afval in de afvalbakken.  
 
Bij de regel ‘’De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet.” wordt o.a. 
gelet op:  
• In de school wordt rustig gelopen   
• In de school wordt op een normale toon gesproken ( niet schreeuwen)  
• Als er in de gangen gewerkt wordt ondervinden anderen daar geen hinder van. 

 


