
Schoolregels Maria in Campisschool 

Schoolregels Maria in Campis: vastgesteld door MR op 13-12-2011 

Algemene regels: 

 Iedere leerling heeft recht op een veilige plek in de school. 
 Leerlingen, leerkracht en ouders/verzorgers respecteren elkaar.  

 De Katholieke uitgangspunten van het onderwijs worden gerespecteerd. 
 

Omgangsregels: 

Leerlingen: 
 Iedere leerling respecteert het recht van de ander.  

 Leerlingen respecteren de door de leerkrachten, uit het oogpunt van veiligheid, opgestelde regels  
( zoals voetballen op het veld, lopen in de gang, enz.).  

 Er wordt op een respectvolle manier met elkaar gecommuniceerd (niet schelden, geen schuttingtaal).  
Ouders/ verzorgers: 

 Hebben respect voor de door de leerkrachten gestelde voorwaarden, die nodig geacht worden om 

ieder kind een veilige plek binnen de school te bieden. 
 De basis voor de omgang met elkaar is, dat men respect heeft voor de visie van een ander, wat niet 

hoeft te betekenen dat men het er altijd mee eens is.   
 

Regels om de leerlingen zo optimaal mogelijk te laten leren: 

Leerlingen: 
 Het is stil en rustig in de klas, zodat er goed gewerkt kan worden. 

 Blijven op hun plaatst zitten. 
 Geven gevolg aan de vragen en opdrachten van de leerkracht. 

 Zijn op tijd op school, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. 
 Zorgen dat het huiswerk gemaakt is en dat ze altijd alle benodigdheden bij zich hebben. 

Ouders: 

 Zorgen voor de voorwaarden die nodig zijn om hun kind te laten leren: gymkleren, enz. 
 Zorgen dat hun kinderen op tijd op school zijn, zodat de lessen zonder vertraging kunnen beginnen. 

 Verlaten om 08.30 uur de school, zodat het leren in alle rust plaats kan vinden. 
 Zien er op toe dat de kinderen uitgerust op school komen. 

 Indien het kind om medische redenen verhinderd is, melden de ouders dit tussen 08.00 en 08.30 uur 

telefonisch of persoonlijk.  
 Afspraken met de tandarts, huisarts, etc. worden zoveel mogelijk na schooltijd gemaakt.  

 
Regels om samen de school netjes en opgeruimd te houden: 

Leerlingen: 

 Gaan zorgvuldig om met het gebouw en het meubilair. 
 Gaan zorgvuldig om met de door de school geboden materialen. 

 Hebben respect voor de eigendommen van de school, van de leerkrachten en van de medeleerlingen. 
 

Verkeersveiligheid: 
Leerlingen: 

 Plaatsen de fietsen in het fietsenrek van school. 

 Fietsen op het schoolplein en in het fietsenhok is verboden. 
Ouders: 

 Houden zich aan de algemeen geldende verkeersregels. De Echtenstraat is eenrichtingsverkeer. 
Houdt hier rekening mee om de verkeersveiligheid zo optimaal mogelijk te krijgen.  

 

Andere regels: 
 Uitdelen van uitnodigingen voor feestjes en (kerst)kaarten gebeurt buiten school, zodat er geen 

andere leerlingen buitengesloten worden.   
 Traktaties voor verjaardagen graag simpel houden en het liefst gezond (geen zakjes met cadeautjes 

en snoep etc.). Eén traktatie is genoeg.  
 Eten op school: graag verantwoorde lunchpakketten meegeven.  

 Roken buiten het zicht van de school en het schoolplein.  

 Mobiele telefoons, mp3’s, etc. worden liever niet meegenomen naar school. Gebeurt dit wel dan staan 
deze onder schooltijd uit en zijn deze niet zichtbaar in de klas.  

 Het meenemen van onder andere mobiele telefoons en waardevolle spullen is op eigen risico. 


