
SCHOOLREGELS  
In de schoolkring van 4 december 2014 hebben we de volgende schoolregels met elkaar 

afgesproken: 
1. Ik accepteer een ander zoals die is en ik discrimineer niet.  

2. Ik geef geen bijnamen, ik scheld niet en ik roddel niet.  

3. Ik blijf van een ander en van de spullen van een ander af.  

4. Ik dreig niet en ik gebruik geen geweld.  

5. Als iemand mij hindert, zeg ik duidelijk: ‘stop ermee’.  

6. Als dat niet helpt, vraag ik een ander te bemiddelen.  

7. Ik speel niet voor eigen rechter.  

8. Ik help anderen zich aan deze regels te houden en spreek hen daarop aan.  

9. Ik ben zelf aanspreekbaar op mijn gedrag. Ik volg aanwijzingen van begeleiders op. 

10. Ik ben verantwoordelijk voor het in orde zijn van mijn schoolbenodigdheden.  

11. Ik ben medeverantwoordelijk voor de netheid van het schoolgebouw en de inventaris.  

12. Ik stoor anderen niet in hun bezigheden. Bij gebruik van de computer of telefoon voor audio of 

video gebruik ik een koptelefoon. 

13. Ik respecteer de regels die voor bepaalde ruimtes binnen de school gelden.  

14. Ik ben medeverantwoordelijk voor het in stand houden van een veilig klimaat op school.  

15. Mijn uiterlijk (kleding, kapsel, accessoires) kan voor mij een middel zijn om uitdrukking te 

geven aan mijn persoonlijkheid. Ik hou daarbij rekening met mijn omgeving: mijn uiterlijk is 

beschaafd en niet grensoverschrijdend.  

16. Roken is in de school nergens toegestaan. Drugs, alcohol, wapens van welke soort dan ook en 

spelen om geld zijn in de school geheel verboden.   

17. Zonder hun toestemming maak ik geen foto’s of video’s van mensen en plaats deze niet op 

internet. Dit is wettelijk verboden, dus ook bij Libertad.  

18. Ik ga zorgvuldig om met mijn eigen spullen en die van anderen. Boeken en andere materialen 

van de school worden met zorg behandeld. Ik kan kostbaarheden laten opbergen in een afgesloten 

kast.   

19. Wie schade veroorzaakt is daarvoor aansprakelijk. De school is nooit aansprakelijk voor schade, 

verlies of diefstal. 


