Regels op de Anne Frankschool
Hieronder volgen de regels die gelden op de Anne Frankschool.
Het regelbeleid is als volgt:
Er is een onderverdeling gemaakt in:
• Organisatorische regels: dit zijn regels welke aangeven wat van iedereen verwacht
wordt met betrekking tot de organisatie in en om school.
• Omgangsregels: deze regels hebben meer betrekking op de omgang met elkaar.
In het begin van het schooljaar worden de organisatorische regels aan de orde gesteld
en stuk voor stuk geoefend en herhaald. Dit gebeurt in alle groepen. Kinderen moeten
ruim de tijd krijgen om aan alle regels te wennen.
De omgangsregels komen aan bod in een project over omgangsvormen. Dit vindt plaats
aan elk begin van het schooljaar. Hier worden per groep ook klassenregels opgesteld en
ondertekend zodat iedereen goed doordrongen is van de ernst van de zaak.
Verder wordt elke maand een poster opgehangen met een regel. Deze is tevens
opgenomen in de lijst met regels zoals hieronder aangegeven. Deze maandregel is een
herhaling van wat al eerder is besproken in de klas. Het is bedoeld om extra aandacht te
vestigen op een regel.
De omgangsregels en een aantal organisatorische regels worden aan de ouders
medegedeeld via de schoolgids en het info bulletin. In elk infobulletin wordt de
maandregel vermeld.
Onthoud wel dat met regels niet te star moet worden omgegaan. Er kunnen zich
situaties voordoen dat regels moeten worden aangepast.
Mocht het toch niet lukken dan zijn er tevens een aantal sancties vastgesteld. Hieraan
is een apart hoofdstuk gewijd.
Doordat de verbouw nog in volle gang is, zullen een aantal regels gaan veranderen of
aangepast moeten worden. Het idee van de regel en sanctiecommissie is dan ook om in
november de regels opnieuw te herzien en evt. te veranderen.

Schoolregels Anne Frankschool
Regels voor schooltijd:
•
•
•
•
•
•

Je mag voor schooltijd alleen naar binnen als je jarig bent of een spreekbeurt hebt.
Je mag ook naar binnen om je broertje/zusje naar een kleutergroep te brengen maar
dan alleen als je papa en/of mama er niet bij zijn.
De pleinwacht is 10 minuten voor schooltijd op het plein aanwezig om toezicht te
houden
Ga naar de pleinwacht als het slecht weer is, zij zullen zeggen of je al naar binnen
mag gaan.
De leerkracht gaat mee naar de groep als het slecht weer is
Zorg dat je niet voor 08.15 en 13.00 op school bent. Dit geldt ook voor de ouders van
kleuters. Het is de bedoeling dat zij vanaf bovengenoemde tijden naar binnen gaan
om hun kind weg te brengen.

Regels in groep 1 en 2
1. Regels bij binnenkomst: Jassen horen aan de kapstok en de tassen op de speciaal
daarvoor bestemde plek.
De kinderen geven de leerkracht een hand of wensen goedemorgen/middag.
Leerlingen mogen meestal direct kiezen van het planbord. Je hangt je naam onder de
activiteit waarmee je wilt beginnen en gaat aan de slag. Dat is ook het moment dat
de ouder afscheid neemt van het kind.
Als de stoelen in de kring staan, gaat iedereen direct in de kring op een stoel zitten.
De ouders nemen als het kind zit, afscheid en gaan weg.
2. Regels in de kring: Als we beginnen in de kring is het stil. Wil je wat vragen/vertellen
dan steek je de vinger op en wacht je op je beurt. Sommige leerkrachten hebben een
vertel-dier welke gebruikt wordt om aan te geven of iemand aan de beurt is om te
vertellen. Laat een ander uitpraten. Niet direct helpen als iemand een antwoord niet
weet.
3. Klassendienst: Bij de kleutergroepen is er elke dag een andere klassendienst,
bestaande uit twee kinderen. Deze kinderen worden gekozen aan de hand van een
schema welke op het prikbord hangt. De klassendienst heeft de volgende taken:
tassen uitdelen, zorgen dat de tassen weer netjes worden teruggebracht, naast juf
zitten, belangrijke taak bij het opruimen, lichten aan/uit doen, kaars uitblazen bij
godsdienstige vorming.
4. Eten en drinken: We wachten met beginnen totdat iedereen zijn/haar tas heeft.
Daarna wordt een liedje gezongen en mag iedereen beginnen met eten en drinken.
Afval hoort in de daarvoor bestemde prullenbakken. Als kinderen klaar zijn, wachten
ze met het terugbrengen van de tas tot de leerkracht het zegt.

5. In de rij: Als we naar buiten gaan loopt de leerkracht voorop. De kinderen
erachteraan. Op de gang gaan we niet rennen! We zorgen er voor dat het stil is, als
we naar buiten gaan maar ook als we weer naar binnen gaan.
6. Regels op het plein: Als je buiten bent wordt er een rij gemaakt. Het toegangshek
moet dicht zijn. De leerkracht zegt wie in de schuur mag om iets te pakken. We
rijden rustig met de karren en passen op dat we niet botsen, we laten het zand in de
zandbak, zandbakspullen ook, we doen geen vechtspelletjes of nep vecht spelletjes.
We blijven op het plein. De klassendienst mag op de fietsen. Vraag maar even of je
naar binnen mag om te plassen. Bij opruimteken van juf, komt iedereen de spullen
terugbrengen naar de schuur. De leerkracht en enkele kinderen ruimen alles weer op
in de schuur. Ben je klaar dan ga je in de rij staan om naar binnen te gaan. Voor het
naar binnen gaan eerst stampen en afkloppen. De leerkracht gaat eerst naar binnen.
7. Regels bij gymnastiek: In de klas kleden we ons aan en uit. De kleren komen op de
stoel te hangen en de sokken moeten in de schoenen. In de rij lopen we naar het
gymlokaal. Daar wacht je tot iedereen op de bank zit en luister je naar de opdracht
van de leerkracht. Als je ergens langs moet, let je even op de matten. Hier mag je
NIET op lopen omdat anders iemand anders bovenop je springt.
In de gymzaal lopen we niet met schoenen aan, alleen gymschoenen mogen.
8. Regels tijdens het speel/werkuur: Iedereen kiest door middel van het planbord. Je
pakt zelf de materialen die je nodig hebt. Probeer om een tijdje met een opdracht
bezig te zijn en niet direct iets anders te doen. Je mag juf niet altijd storen. Let
daarom op de tekens in de klas. Als je klaar bent met een activiteit, moet je eerst
opruimen voordat je met het volgende begint. Afval altijd in de afvalbakken.
9. Regels bij toiletbezoek: In de kleutergroepen hangen ‘kettingen’. Doe deze om
voordat je naar het toilet gaat. Ga niet bij elkaar in een toilet kijken. Tijdens lezen
en/of de kring gaan we niet naar het toilet. Als je bent geweest ga je direct weer
terug naar de klas. Als je niet in de klas bent maar buiten of in het gymlokaal etc.
moet je even vragen.
10. Regels bij het opruimen: Je ruimt altijd eerst je eigen spullen en speelgoed op en
kijkt daarna of je een ander kunt helpen, daarna ga je in de kring zitten. Samen
zorgen we ervoor dat de kasten en de vloeren ook opgeruimd zijn. Afval doen we in
de daarvoor bestemde bakken. De klassendienst heeft de eindcontrole.
11. Naar huis gaan: Jassen en tassen ophalen en in de klas terugkomen. Daarna zo veel
mogelijk in de rij naar buiten. Daar gaan we op een daarvoor aangewezen plek staan
en wachten tot juf zegt dat je naar degene mag gaan die je ophaalt.

Regels voor groep 3 tot en met 8

1. Regels bij binnenkomst: Als er gebeld wordt, ga je op die plek in de rij staan zoals is
afgesproken. De leerkracht haalt de leerlingen op de afgesproken plek op, loopt voor
de groep aan naar het lokaal. Je hangt de jassen en tassen aan de kapstok of op de
grond onder de kapstok te staan. De leerkracht houdt toezicht bij de ingang van de
groep. Daarna ga je rustig het lokaal in.
2. Regels tijdens inloopkwartier: Iedereen gaat rustig bezig met de eerder
afgesproken activiteiten.
3. Klassendienst: Twee leerlingen hebben een week lang klassendienst. Ze hebben de
volgende taken: opruimen, bord schoonmaken, planten verzorgen en uitdelen boeken
en schriften.
4. Eten en drinken: Voor de pauze begint, krijgt iedereen de gelegenheid om te eten en
te drinken. Afval komt in de daarvoor bestemde bakken. De leerkracht ziet hier op
toe en kijkt of in de pauze iedereen buiten is. We eten niet buiten in verband met
rommel! Alleen eten zonder papier is toegestaan.
5. Pauze: Er is in twee groepen pauze:

3 – 5;
10.15 – 10.30 uur
6 – 8;
10.35 – 10.50 uur
De pleinwacht beslist bij slecht weer of er buiten gespeeld gaat worden of dat
iedereen binnen blijft. Hierop zijn geen uitzonderingen.
Opruimen van het plein: Dit gebeurt een week lang door dezelfde groep. Daarna is
het de beurt voor de volgende groep.

6. Regels in de rij: Zodra de bel gaat, gaat iedereen in de rij staan. We spelen dan niet
meer door. In de hal is het rustig en wordt zacht gesproken. Ook lopen we hier
rustig.
In de rij naar gymnastiek: De leerkracht loopt achteraan zodat deze goed overzicht
kan houden op wat er gebeurt. De klassendienst loopt vooraan. Er zijn vaste
stopplaatsen onderweg. Op een teken van de leerkracht loopt iedereen weer verder.
Onderweg loopt iedereen rustig, zonder veel lawaai. De leerkracht zorgt ervoor dat
het hek gesloten wordt.
7. Gymnastiek: De leerkracht loopt als eerste de Vensterschool binnen. De groep volgt
stil. In de kleedkamer gaat iedereen zich omkleden bij de banken en hangt de spullen
netjes op aan een kant. Als je klaar bent, wacht je tot je wordt opgehaald. De
leerkracht assisteert bij de gymles. In de sportzaal ga je op de gele lijn zitten, op
volgorde van grootte. Na de gymles ga je jezelf weer omkleden. We gaan niet
douchen en we gebruiken ook geen deo-spray. Een deo roller mag wel. Daarna gaan we
weer rustig terug naar school.

8. Toiletbezoek: In alle groepen hangt een speciale cirkel of een teken waardoor
telkens een jongen en een meisje naar het toilet mag gaan. Niet tijdens instructie!
We willen graag dat het in de hal rustig is, zodat anderen er geen last van hebben.
9. Pleinregels: We gaan samen spelen of niet maar we maken geen ruzie. Ook duwen we
niet en doen we geen wilde spelletjes. We spelen samen wel met alle dingen die op
het plein zijn en we gaan hier voorzichtig mee om. Als er problemen zijn, ga dan naar
de pleinwacht. We gaan in de pauze niet naar binnen . Voor of na de pauze kun je
naar het toilet. De pleinwacht meldt pesterijen en problemen aan de leerkracht van
het desbetreffende kind. Deze neemt uiteindelijk de maatregelen.
We gaan in de pauze niet van het schoolplein af.
10. Opruimen: Om 12.00 uur en 15.15 uur zorgen we ervoor dat de tafels leeg zijn, het
papier van de grond is en de stoelen op de tafel. Afval ligt in de daarvoor bestemde
bakken. Op vrijdag worden de laatjes opgeruimd. De ramen gaan dicht en het licht
uit.

Regels rondom het bezoek aan het zwembad
Hiervoor is in samenwerking met het zwembad een zwembadprotocol opgesteld.
Het is belangrijk voor die leerkrachten die hier mee te maken hebben om hier kennis
van te nemen.

Regels rondom het overblijven
Er is een reglement opgesteld voor het overblijven en de regels eromheen.

Algemene gedragsregels:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Leerkracht groeten bij binnenkomst, de leerkrachten hebben hierin een
voorbeeldfunctie
Tegen andere leerkrachten wordt normaal gesproken en gegroet. Het is meneer
Said, meester Beekman etc., ook ouders worden aangesproken met meneer of
mevrouw
Jij/jou tolerenen we wel, mits de toon waarop het gezegd wordt aanvaardbaar is, u
zeggen wordt op prijs gesteld
In klassen en gangen wordt niet gehold
We snoepen niet onder de les, alleen als gevolg van een traktatie
Probeer een ander te helpen
Vloeken of wat daarop lijkt is niet toegestaan
We schelden niet op elkaar
Ook benamingen als: hou je bek en sukkel worden niet getolereerd
We luisteren naar elkaar en laten elkaar uitspreken
Praat met andere leerkrachten met respect over elkaar en over leerlingen. Spreek
ook positief over leerlingen. Hou rekening met de andere aanwezigen die het gesprek
kunnen volgen.
Spreek elkaar aan als dit niet gebeurt
Ga als leerkracht niet roepen of schreeuwen

Sanctiebeleid
Voor alle groepen zijn regels op diverse gebieden beschreven. Deze regels worden
met de leerlingen gecommuniceerd.
Toch zal het wel gebeuren dat een of meerdere leerlingen zich niet aan de regels
houden en er sancties nodig zijn.
Onze mening is echter dat straf niet altijd iets vervelends hoeft te zijn, je moet
het zien als bewustwording van het feit dat er bepaalde regels zijn.
Als algemene regel willen we laten gelden dat na het overtreden van een regel de
leerlingen aangesproken moeten worden over de overtreding.
Hieronder volgt een opsomming van sancties welke optreden na herhaaldelijke
overtredingen:
Groep 1 en 2;
• Overtredingen van de regels moeten in het algemeen gesanctioneerd worden met
het apart zetten van de leerling. Bij gym; op de bank, bij buitenspel; naar binnen,
bij de kring; aan een tafel etc. Dit werkt vrijwel altijd goed bij deze
leeftijdscategorie. In het uiterste geval kan een kind even tijdelijk op de gang
worden gezet.
Groep 3 – 8;
• Bij het overtreden van regels in de rij en op het plein; na meer dan twee
overtredingen zal de leerling in de pauze binnen moeten blijven. Dit gebeurt
onder toezicht van de leerkracht en onder het maken van strafregels (geen
tafels). Deze strafregels houden altijd verband met de overtreding en de regel
waaraan de leerling zich de volgende keer wel moet houden.
• Bij meer dan twee overtredingen in de rij naar en tijdens de gymnastiekles; niet
naar gym de volgende keer en strafregels schrijven bij een andere leerkracht in
het lokaal. De gymleerkracht geeft aan of een leerling zich niet gedraagt bij gym.
• Lawaai en overlast in de hal; terugsturen en overnieuw laten beginnen. Na twee
mislukte pogingen, wordt de leerling naar de klas teruggestuurd en mag niet naar
het toilet of de activiteit waar hij/zij naar op weg was.
• Snoepen in de klas wordt bestraft met; weggooien en/of iedereen trakteren
• Luisteren naar elkaar; als kinderen diverse keren hier niet aan voldoen en steeds
weer voor hun beurt praten, worden ze uit de kring of de groep verwijderd
• Als kinderen veel/vaak de regels overtreden wordt, lichten we de ouders in en
hebben we een gesprek.
Als in een groep over het algemeen veel problemen voorkomen, wordt hier een
aangepast sanctiebeleid voor gemaakt in samenwerking met de groepsleerkracht en
de directeur.

