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Zo doen we het op Eekeringe; 

 

Als leerling kun je van ons als medewerkers van Eekeringe het volgende verwachten: 

- we zijn verantwoordelijk voor ieders veiligheid en plezier in en om de school; 

- we zijn duidelijk over de verwachtingen en afspraken in en om de school; 

- we geven jou de ruimte om eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen; 

- we geven complimenten en we belonen als het goed gaat; 

- we spreken je aan als je moeite hebt met de verwachtingen en afspraken; 

- we zijn behulpzaam en nemen de tijd voor jou; 

- we motiveren en helpen jou om het beste uit jezelf te halen door verantwoordelijke keuzes te maken; 

- we zijn vriendelijk en geduldig als je hulp nodig hebt. 

 

 Van alle leerlingen verwachten we het volgende; 

 

•  Aankomst op school en in de les: 

- leerlingen van klas 1 en 2 gebruiken de hoofdingang, leerlingen van klas 3 en 4 gebruiken de zij-ingang; 

- je loopt met je fiets/brommer/scooter aan de hand over het plein en zet deze in de 

fietsenstalling/brommerstalling. Langs de zij-ingang van en naar de fietsenkelder mag worden gefietst; 

- je gebruikt fatsoenlijke taal en je draagt fatsoenlijke kleding (dit ter beoordeling van de schoolleiding); 

- als de eerste bel gaat, ga je naar je lokaal en bij de tweede bel zit je op je plaats; 

- ben je te laat, dan meld je je bij de cockpit; 

- je bent alleen met toestemming van een docent in een lokaal.  

 

• In het lokaal: 

- Je hebt altijd de benodigde spullen voor school bij je; 

- Je gebruikt je mobiel en laptop alleen als de docent dat aangeeft; 

- Je verlaat het klaslokaal tijdens de les alleen met toestemming van de docent of onderwijsassistent; 

- Je blijft in het lokaal tot aan het einde van de les de bel gaat; 

- Moet je tijdens de les toch door de gang lopen, dan doe je dit rustig en stil;  

- Je gaat na afloop van de lesdag naar huis: op het schoolplein en langs de zij-ingang gedraag je je rustig.  

 

• In de gangen en op de trappen: 

- in de Eetkringe ga je via de trap bij de lift naar boven; 

- naar beneden ga je via de middelste trap (naast lokaal 2.24); 

- bij lokaal 3.01, 3.02 en 3.03 gebruik je de trappen achter in het gebouw; 

- aan het begin en het eind van de pauzes mag je alle trappen gebruiken; 

- schooltassen houd je in de pauzes of tijdens tussenuren bij je of zet je onder de kapstok in de garderobe; 

- geluid in de vorm van muziek, films of games staat uit.  

 

• In de pauzes: 

- pauzeren doe je in de Eetkringe of op het schoolplein;  

- leerlingen uit klas 1 en 2 blijven tijdens de pauzes en tussenuren op het schoolterrein; 

- eten en drinken doe je alleen in de Eetkringe of buiten op het schoolterrein; 



 

 

- energiedrankjes laat je thuis; 

- de rommel die je maakt in de Eetkringe en daarbuiten ruim je op; 

- afval gooi je in de daarvoor bestemde afvalbakken binnen of buiten de school.  

 

• Overige afspraken: 

- bij de cockpit vraag je toestemming wanneer je onder schooltijd naar huis of ergens anders naartoe wilt 

gaan; 

- sociale media (Instagram, Facebook, enz.) gebruik je voor of na schooltijd; 

- de school, het schoolterrein, de straten en het parkeerterrein rondom de school zijn altijd rookvrij. 

 


