Kapstokregels SO
Kapstokregels zijn handig om andere (klassen-) regels aan op te hangen.
Dit zijn de kapstokregels van de SO-afdeling:
1. Omgaan met elkaar
2. Omgaan met materialen
3. Rust en veiligheid
4. Pesten
1. Omgaan met elkaar
 Wij gaan beleefd met elkaar om.
o Wij kijken elkaar aan bij het spreken.
o Wij luisteren naar elkaar.
o Wij laten elkaar uitspreken.
 Wij helpen elkaar, want dat is sociaal.
 Wij hebben respect voor elkaar, alle culturen, godsdiensten en levenswijzen.
 Iedereen mag meespelen, we sluiten niemand buiten.
 Wij houden rekening met elkaar, binnen en buiten.
 Problemen lossen we pratend op.
 Wij zijn eerlijk naar elkaar.
 Wij spreken elkaar op een respectvolle manier aan.
2. Omgaan met materialen
 Wij zijn zuinig op onze en elkaars spullen.
 Wij komen niet ongevraagd aan andermans spullen.
 Als wij iets gebruikt hebben, ruimen wij het op.
 Wij zetten onze fietsen/ looprekken voorzichtig op de juiste plek.
 Jassen doen wij in de luizenzak.
3. Rust en veiligheid
 Op de gang zijn wij rustig.
 Voor wij een andere klas binnen gaan, kloppen wij.
 Wij blijven van elkaar af.
 Bij het buitenspelen passen we goed op onze snelheid en elkaar.
o Voetballen op het voetbalveld.
(Voetbal met een zachte bal op het grasveld)
o Zand blijft in de zandbak.
o Basketbal bij de baskets.
o Niet op andermans fiets fietsen.
o Speelgoed alleen in overleg met leerkracht mee.
 Tijdens het buitenspelen blijf je op de speelplaats. Niet over de gele lijn.
 Moet je tijdens het spelen naar het toilet, dan meld je dat bij de leerkracht.
 Je laat ook even weten dat je weer terug bent.
 Als het na herhaalde herinnering aan de afspraken niet lukt om de afspraken
tijdens het buitenspelen na te leven dan kan je niet meer spelen en ga je op een

bankje zitten. Bij ernstig overtreden van de regels kan er besloten worden dat je
de volgende pauze niet buiten mag spelen.


De kinderen uit de groepen op de eerste etage gaan na de pauze buitenom
naar binnen. Kinderen die gebruik maken van een rolstoel, fiets of ander
hulpmiddel om zich te kunnen verplaatsen gaan binnendoor.

4. Pesten
 Stop, houd op! Wij pesten niet!
 Wij noemen elkaar gewoon bij de eigen naam.
 Problemen lossen we pratend op.
 Wij schelden niet.
 Vertellen dat iemand gepest wordt, is geen klikken.
Aanvullende schoolregels
 Petten: bij binnenkomst in de luizenzak. Petten mogen wel op tijdens het
buitenspelen.
 Mobieltjes: bij binnenkomst inleveren bij de leraar.
 Psp, ds (computergames): bij binnenkomst inleveren bij de leraar.
 Speelgoed: alleen op speciale dagen of om te laten zien. Vervolgens in de luizenzak.

