De matrix van gedragsverwachtingen
Ruimte
Algemene ruimtes

Grote plein

Kleuterplein

Sporthal (buiten
school)
Speellokaal
Overblijflokaal

Gangen

Basiswaarde 1
Veiligheid
 Houd je handen, voeten en
voorwerpen bij je
 Roep een volwassene te hulp bij
ongelukken
 Loop rustig

Basiswaarde 2
Respect
 Praat rustig en vriendelijk
 Wees aardig en gedraag je
beleefd
 Luister naar volwassenen

 Loop met je fiets aan de hand
 Blijf op het plein
 Scheppen in de zandbak
 Blijf op het plein
 Scheppen in de zandbak
 Fiets op de tegels
(Zie algemene ruimtes)




Laat iedereen meedoen
Wees eerlijk bij het spel




Laat iedereen meedoen
Wees eerlijk bij het spel



Wees sportief



Zet gebruikte toestellen terug
waar ze horen



Ga respectvol met voedsel om



Ruim de tafel op waar je gezeten
hebt
Ga rustig naar buiten als je klaar
bent
Ruim de buitenspelmaterialen op
Hang je jas op in de
jasbeschermer

(Zie algemene ruimtes)
(Zie algemene ruimtes)
 Zit rustig aan tafel
 Blijf in het overblijflokaal
 Speelgoed om 13.00 uur naar
binnen
 Loop rustig
 Maak ruimte voor elkaar bij de

Basiswaarde 3
Verantwoordelijkheid
 Laat alle ruimtes opgeruimd
achter
 Houd je aan de schoolregels
 Herinner anderen aan de
schoolregels
 Ga zorgvuldig om met bezittingen
van anderen en van de school
 Wees eerlijk
 Kom op tijd
 Blijf uit het fietsenhok





Houd de deur open voor een
ander




kapstok
ICT lokaal



Groepslokalen






WC

Speciale
bijeenkomsten








Houd je aan het
internetprotocol
Zit rustig aan de tafel
Zit rustig in de kring
Gebruik materialen waar ze voor
bestemd zijn
Wacht tot gezegd wordt dat je
weg mag gaan
Was je handen
Wees zuinig met zeep
Doe de kraan dicht
Droog je handen af
Wacht op het teken om naar
binnen te gaan of te vertrekken
Zit rustig




Ruim je tas op
Ruim je pet op



Kom alleen aan je eigen computer



Blijf zitten als dat gevraagd wordt



Luister naar aanwijzingen





Doe de wc-deur dicht
Plas in de wc
Laat anderen op het toilet met
rust
Houd je aandacht bij wat er
gebeurt







Trek door als je klaar bent
Handdoek aan het haakje
Ga direct terug naar de klas
Meld het als er iets mis is
Luister naar aanwijzingen



