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Kapstok-leefregels
We hechten in de ARK veel belang aan de manier waarop we met onszelf, elkaar en onze omgeving bezig zijn.
Samen stelden we deze afspraken en kapstokregels op. Deze vertellen ons wat we van iedereen verwachten.
We werken ze uit voor onze kinderen, maken ze visueel en gaan er preventief mee aan de slag op school en in de klas.

LEEFREGEL: OP ONZE SCHOOL ZIJN WE RESPECTVOL VOOR GROOT EN KLEIN

Ik vecht niet.
Ik ben beleefd.
Ik speel, wij spelen.
Speel jij mee?
Wat verwachten we van ...
onze kinderen?
ÂÂ zeg goeiedag, geef complimenten
ÂÂ wees lief en help elkaar
ÂÂ wees beleefd
ÂÂ wees eerlijk
ÂÂ ruzie? PRAAT het uit! Lukt dit niet? Zoek hulp
ons team?
ÂÂ check altijd en overal of alles goed loopt voor alle partijen
ÂÂ stimuleer kinderen en begeleid hen in het proces om in relatie te gaan met zichzelf en anderen op een warme manier
ÂÂ ga met je kind(eren) in gesprek
ÂÂ communiceer met elkaar én met ouders
de ouders?
ÂÂ ga met de kinderen in gesprek
ÂÂ communiceer met de klasleraren en indien nodig met directie

Wat als?
We moedigen kinderen aan om vriendelijk te zijn voor elkaar, elkaar te helpen, om te kiezen voor positieve taal en
ruimtes te gebruiken/respecteren waarvoor ze dienen. We leren hen conflicten te vermijden en we helpen hen, indien
nodig bij het oplossen van conflicten. Bij blijvende conflicten, verkeerd taalgebruik/gebaren gaan we met kinderen/
ouders in gesprek en zal een maatregel genomen worden.
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LEEFREGEL: OP ONZE SCHOOL IS HET BINNEN EEN WANDELGEBIED,
OP DE SPEELPLAATS HOEFT DIT LEKKER NIET!

Speeltijdsignaal: Ik ruim op en ga rustig naar de klas.
Ik heb respect voor rustige hoekjes en levendige plekken.

Wat verwachten we van ...
onze kinderen?
ÂÂ ruim alles op
ÂÂ ga rustig naar binnen
ÂÂ niemand gaat onder de speeltijd naar binnen zonder toelating van juf/meester
ÂÂ in de gangen kan er gewerkt worden tijdens de lesmomenten op een rustige manier
ons team?
ÂÂ zorg dat je zelf tijdig aanwezig bent in de klas en op je toezicht. Vergeet je fluovest niet.
ÂÂ verdeel je aandacht als je toezicht houdt (zones)
ÂÂ bewaak de stilte op de rustige plekken
de ouders?
ÂÂ zorg dat je kinderen tijdig op school zijn. Wees zelf het goede voorbeeld

Wat als?
We moedigen kinderen aan om tijdig op school te zijn. We stimuleren hen om rustig naar binnen en buiten te gaan.
Indien nodig worden er specifieke afspraken gemaakt i.f.v wanorde in klas of gang en zullen maatregelen genomen
worden.
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LEEFREGEL: OP ONZE SCHOOL WILLEN WE VOOR HET MATERIAAL ZORGEN,
VANDAAG EN MORGEN

Ik draag zorg voor materiaal van de school,
van de anderen en van mezelf.

Ik werk mee aan een milieuvriendelijke
school.

Wat verwachten we van ...

Wat verwachten we van ...

onze kinderen?

onze kinderen?

ÂÂ ga respectvol om met materiaal
ÂÂ leg het materiaal terug op zijn plaats na gebruik

ÂÂ raap iets op dat op de grond ligt
ÂÂ sorteer in de juiste vuilbak
ÂÂ breng geen papiertjes mee
ÂÂ wees zuinig met water, zeep en papier

ons team?
ÂÂ bied gevarieerd materiaal aan
ÂÂ draag zelf zorg voor het eigen materiaal, én dat van
anderen
ÂÂ voorzie een goede en ordelijke opbergplek
de ouders?

ons team?
ÂÂ sorteer zelf ook, zowel in de klas als buiten op de
speelplaats
ÂÂ bied kladpapier aan
de ouders?

ÂÂ draag zelf zorg voor het eigen materiaal én dat van
anderen
ÂÂ moedig je kind(eren) aan om zelf op te ruimen

ÂÂ moedig je kind(eren) aan om ook thuis te sorteren
ÂÂ voorzie een hervulbare drinkbeker en brooddoos
ÂÂ voorzie een koek zonder papiertje in een
herbruikbaar doosje
ÂÂ label de herbruikbare materialen van je kind(eren)

Wat als?
We moedigen kinderen voortdurend aan om zorg te dragen voor het eigen materiaal én dat van anderen. We
begeleiden de kinderen in het leerproces van sorteren, recycleren en zuinig omgaan met papier, water en zeep.
Wordt er iets stuk gemaakt? Dan wordt dit vervangen of vergoed door de persoon in kwestie.
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LEEFREGEL TOILET

Ik hou de toiletten netjes en beschadig niets.
De toiletten zijn geen speel- of schuilterrein.

Wat verwachten we van ...
onze kinderen?
ÂÂ aandacht voor netheid en hygiëne in en rond de toiletten
ÂÂ hou het toilet proper
ÂÂ spoel het toilet door
ÂÂ was je handen
ÂÂ speel of schuil niet in de toiletten
ons team?
ÂÂ vergeet ook de toiletten niet tijdens je toezicht (zones)
ÂÂ wees zelf aandachtig voor netheid en hygiëne in en rond de toiletten
ÂÂ was je handen
de ouders?
ÂÂ stimuleer je kind(eren) ook thuis om na een toiletbezoek de handen te wassen

Wat als?
We moedigen kinderen aan om het toilet netjes achter laten en niet te beschadigen. Indien kinderen zich niet aan de
gemaakte afspraken houden, zal een gepaste maatregel doorgevoerd worden.
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