
S C H O O L R E G E L S

Ik ga respectvol om met (de spullen van) anderen, op 
school en in de buurt.

C O L L E G E

Ik zet mijn telefoon uit in het lokaal en stop hem in de 
telefoonzak of in mijn tas.

Ik kom op tijd en goed voorbereid op school en in de les. 
Ik heb mijn lesspullen bij me.

Ik leg mijn lesspullen bij binnenkomst in het lokaal op de 
tafel. Mijn tas zet ik op de  grond.

Ik loop rustig door de gangen.

Ik praat netjes met anderen en ga geweld uit de weg.

Ik maak en deel alleen foto’s of video’s met toestemming 
van degenen die erop staan.

Ik neem nooit wapens, vuurwerk of gevaarlijke voorwerpen 
mee naar school. 

Ik gebruik mijn mobiel/muziekapparatuur tijdens de les en in studieruimtes  
alleen in overleg met mijn docent; bellen doe ik pas na schooltijd.

Ik zet mijn pet/muts/capuchon af in de klas.  
Een hoofddoek houdt mijn gezicht zichtbaar.

Ik gebruik tijdens schooldagen en schoolactiviteiten geen 
alcohol of drugs en heb dit ook niet bij me.

Ik gooi mijn afval in de prullenbak. Eten en drinken doe ik alleen tijdens de 
pauzes. Ik laat de plek waar ik pauze heb gehouden schoon achter.

Ik gooi mijn kauwgom in de prullenbak als ik de school 
binnenkom.

Ik berg mijn jas op in de kluis of hang ‘m op aan de  
kapstok.

Ik volg de aanwijzingen van medewerkers en stewards 
tijdens de pauzes op.

Ik stal mijn fiets in de fietsenstalling.

Ik rook niet voor de oprit en in en om de school. 
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Ik verlaat het schoolterrein niet tijdens pauzes of tussenuren 
zolang ik in de onderbouw zit.4.


