Zit je bij ons op school
dan gelden de school- en huisregels,
waaraan jij je moet houden.

Wanneer jij de regels
ernstig hebt overtreden.

Gele Kaart !

Wanneer jij voor een tweede keer
de regels ernstig hebt overtreden.

Rode kaart !

Wa t e r o o k ge b e ur t,
je lost het op met woorden, nooit met geweld.
Je pest niet.
Je onthoudt je van elke vorm van agressie,
geweld en/of seksuele intimidatie.
Je accepteert elkaar zoals we zijn in geslacht
geaardheid, geloof, ras, fysieke en- of geestelijke beperking.
Je lost zelf een eigen conflict op(met of zonder hulp).
Je spreekt elkaar aan op verantwoordelijkheden.
Fouten maken mag, als je er maar van leert.
Belang van de groep gaat boven het individu
Je probeert escalatie te voorkomen.
Je haalt geen oude koeien uit de sloot.
Afspraak is afspraak, gemaakte beloftes worden nagekomen.
Je vernielt niets.
Aangerichte schade moet hersteld / betaald worden

1 Dan krijg je een gesprek met de leerkracht

1 Dan ga jij verplicht drie dagen naar een andere klas
en volgt daar het reguliere onderwijs.

2 Dan informeert de leerkracht jouw ouders over het voorval.
3 Dan wordt de klas geïnformeerd
4 Dan krijg je een aantekening in het LVS
5 Wordt er een OPP opgesteld

2 Dan moet jij een brief schrijven
waarin jij duidelijk jouw excuus aanbiedt.
3 Wanneer het excuus wordt aanvaard
mag jij een dagdeel terug naar jouw eigen groep
om te laten zien dat het excuus welgemeend is,
in samenspraak met de leerkracht kan het excuus worden
uitgesproken tijdens het kringgesprek.
4 Wanneer de excuses zijn aanvaard en jij hebt je goed
gedragen tijdens het dagdeel mag jij op
de vierde dag weer terug naar jouw eigen groep.
5 Wanneer stap 3 of 4 niet goed worden doorlopen
start de procedure weer bij stap 2.

