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Schoolregels 
 
Gedrag in de school: 

o We respecteren de regels zoals we ze samen hebben gemaakt. Wil je een extra 
regel of iets veranderen? Dat kan via de leerlingenraad!! 

o Eten en drinken doen we in de aula of buiten op het plein. 
o In en om de school wordt er niet gerookt, we zijn een rookvrije school. 
o We spreken rustig met elkaar en in het Nederlands. We laten elkaar uitspreken en 

zijn beleefd tegen elkaar. 
o Petjes, mutsen en capuchons doen we af in de school. Jassen aan de kapstok of in 

je kluisje. 
o We respecteren het eigendom van de ander en dat van de school en zijn hier 

voorzichtig mee. Als iets kapot is melden we dat direct aan de conciërge of een 
docent.  

o Op het internet of op sociale media zet je niks over een ander. (zie social media- 
en pestprotocol) 

o Als je les hebt zit je in de klas, heb je geen les dan zit je in de aula of op het plein. 
o Tijdens de lessen en in de pauzes ben je niet in de gangen. 
o Je maakt geen filmpjes of foto’s onder schooltijd of in de school. 

 
Gedrag in de klas: 

o Zorg ervoor dat je op tijd bent voor de les. 
o Je hebt altijd de spullen bij je die je nodig hebt voor de les. 
o Ook je huiswerk heb je in orde voor het begin van de les. 
o Je telefoon staat helemaal uit (geen geluid, licht of trillen) en stop je bij 

binnenkomst in de telefoontas. Stop je oordopjes of je koptelefoon in je tas. 
o Tijdens de les ga je niet naar het toilet, dat doe je in de pauzes. 
o Aan het einde van de les kijk je je de klas netjes achterlaat, aan het einde van de 

dag help je de docent met het netjes zetten van de stoelen en de tafels. 
o Telefoons opladen doe je thuis of in de aula tijdens de pauze. 

 
Gedrag in de aula en op het plein: 

o Loop rustig, praat rustig en zit rustig op een stoel of bank, respecteer de ander! 
o Ruim je afval op en doe het in de juiste afvalbak, respecteer het milieu! 
o Eet gezond (geen chips of energydrank of zoiets), ontspan en houd een goede 

pauze, respecteer jezelf! 
 
Gedrag in de gymzaal of op het sportveld: 

o Je bent te gast, gedraag je respectvol tegenover de ander en zijn spullen. 
o Je draagt de sportkleding van de school. Zit dat in de was? Dan is het de volgende 

keer weer lekker fris. Zorg zelf voor goede vervangende kleding. (Bij twijfel, vraag 
het de docent.) 

o Wees sportief en los problemen op met woorden of met hulp van de docent. 
 

 

mailto:reviusmavo@lentiz.nl

