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Vernieuwde schoolregels voor de leerlingen/teamleden (voor binnen en 
buiten) 
 
Zes binnen-regels: 
 

1. De leerkracht verwelkomt elk kind persoonlijk bij de deur van het lokaal 

(aankijken en/of hand geven) aan het begin van de dag. 

 
2. We lopen rustig door de school en op de trap aan de rechterkant. 

 
3. Kinderen mogen nooit zonder toezicht in de magazijnen, in de 

computerruimte, in de personeelskamer, bij de koffieautomaat en bij het 

kopieerapparaat. 

 
4. Alle kinderen maken zittend gebruik van de w.c. 

 
5. De kinderen gebruiken bij het in- en uitgaan van de school de deur die ze 

is aan het begin van het schooljaar is toegewezen.  

 
6. Als een kind jarig is, mag het tussen 10.00 uur en 10.45 uur de klassen 

rondgaan om te trakteren (groepen 3 t/m 8). Als de jarige dan gym heeft, 

mag  ’s middags na 14.45 uur getrakteerd worden. Leerlingen van groep 

1-2 mogen direct na de viering in hun eigen groep rondgaan bij de 

andere groepen 1-2. De klapdeuren bij het kantoor van de directeur zijn 

de grens. Leerlingen mogen altijd trakteren bij hun broer/zus, ongeacht 

in welke groep deze zit. 

 
 

We verwachten van alle collega’s dat  leerlingen worden aangesproken op 
overtreding van deze regels, ongeacht of dat de eigen leerling is of niet! 
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Vijf pleinregels: 
 

1. Een harde bal mag alleen gebruikt worden bij het spel rond de 

tafeltennistafel en bij de basketbalpaal. 

Afspraak/sanctie: Bij misbruik de bal inleveren voor de rest van de pauze. 
 

2. Komt een bal buiten het schoolplein terecht, dan mag deze alleen met 

toestemming van de pleinwacht worden opgehaald. 

Afspraak/sanctie: Bij misbruik de bal inleveren voor de rest van de pauze. 
 

3. Het speelhuisje mag ook door alle leerlingen van groep 3 t/m 8 – op een 

normale wijze – gebruikt worden. 

 
4. De blauwe lijn/de dwarsmuur tussen Het Mozaïek en De Burcht is de 

grens: Burchtleerlingen komen niet over die grens op het terrein van het 

Mozaïek. 

 
5. De zandbak mag, als deze open is, ook door alle kinderen van groep         

3 t/m 8 worden gebruikt, met hun eigen materiaal.  

 
 
 
 
 
 
Deze regels treden in werking met ingang van schooljaar 2016-2017. 
Aan het begin van elk schooljaar worden deze regels in elke groep herhaald. 
Gedurende het schooljaar worden deze regels zo nodig extra herhaald. 
 
 
Deze regels zijn door het MT van De Burcht op 28 juni 2016 vastgesteld. 
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