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Regels en afspraken binnen het VSO 

We hebben respect voor elkaar 

 

Omgang- en gedragsregels 

 Ik ga op een gewenste (positieve) manier 

met anderen om. 

 Ik gebruik positieve taal en ben vriendelijk en 

beleefd naar anderen. 

 Ik toon inzet tijdens alle lessen. 

 Ik los ruzie/onenigheid op door er over te 

praten of vraag hulp hierbij. 

 Ik luister en krijg de  kans om mijn eigen 

mening te geven. 

 Ik help een ander en kom voor hem/haar op 

waar dat nodig en gewenst is.  

 Ik pest niet. 

 Ik draag gepaste kleding, zie er netjes en 

verzorgd uit als ik naar school ga. 

 Ik doe mijn pet, muts of capuchon af in 

school. 

 Ik douche na afloop van de gym 

 Ik geef aan als het goed of niet goed met 

me gaat.  
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Omgang met materialen 

 Ik zit alleen met toestemming aan de spullen 

van een ander. 

 Ik hang mijn jas aan de kapstok. 

 Ik zet mijn tas op de afgesproken plek neer. 

 Mijn waardevolle spullen leg ik aan het begin 

van de dag in de kluis. 

 Mijn fiets zet ik in het fietsenhok 

 Ik pas goed op de spullen van mijzelf, van 

een ander en van de school. 
 

Digitale middelen 

 Ik maak geen gebruik van WhatsApp, Twitter, 

Facebook, etc., op school, mits dit een 

onderdeel van de les is. 

 Ik maak geen foto’s filmpjes en 

geluidsopnames op school, zonder 

toestemming van de leerkracht i.v.m. 

privacy. 

 Via Facebook, WhatsApp en Twitter zoek ik 

uitsluitend leuk contact met anderen.  

 Mijn mobiele telefoon, IPad en andere 

digitale middelen leg ik bij binnenkomst in de 

kluis  

 Tijdens schooluitjes laten we digitale 

middelen thuis of in de kluis op school. 
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Wij houden de school netjes en rustig 

 

 Ik kom op tijd, ook als er een andere 

afspraak is. 

 Ik eet en drink op de afgesproken momenten 

en op de juiste plek.  

 Ik heb onder schooltijd geen kauwgom in 

mijn mond en drink geen energiedrankjes of 

prik dranken. 

 Ik rook niet onder schooltijd. Rookwaren 

gaan in de kluis. 

 Op de gangen loop en praat ik rustig. 

 Ik heb op school geen wapens, 

alcohol/drugs of vuurwerk bij mij. 

 Als het vermoeden aanwezig is kan een 

medewerker van SINNE  vragen je 

tassen/zakken leeg te maken en deze te 

controleren op aanwezigheid van spullen die 

niet zijn toegestaan. 
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Pleinregels 

 

 Ik ga per groep naar buiten en binnen o.l.v. 

de meester/juf. 

 Ik loop rustig naar binnen en ga direct naar 

mijn eigen groep.  

 Ik ga naar het VSO plein, tenzij je een 

afspraak hebt om bij de rotonde/ baskets te 

spelen. 

 Ik ben in het zicht op het VSO plein, niet 

achter de school of bij het SO plein.  

 Ik doe anderen geen pijn. 

 We voetballen niet met meer dan 4 

leerlingen in de pannakooi. 

 Ik schiet de bal op kniehoogte rond  in de 

pannakooi, bij 2 x waarschuwingen van een 

meester of juf dan verlaat je de pannakooi.  

 Ik gebruik de buiten materialen op de manier 

waar ze voor zijn. 

 Ik scheld niet, praat vriendelijk met anderen. 

 Ik zit niet ongewenst aan andere leerlingen. 
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(Onderstaande stappen zijn maatwerk bij de leerlingen 

met ernstige bijkomende problematiek, rekening houden 

specifieke aanpak + individuele plannen/aanpak) 

Als de regels en afspraken niet na worden geleefd 

 

Stap 1:       

De leerling krijgt twee waarschuwing(en). 

 

Stap 2:     

Stap 1 geeft niet het gewenste resultaat , dan wordt 

de leerling tijdelijk (x aantal minuten, zichtbaar met 

timetimer of klok) buiten de groep geplaatst. Dit 

gebeurt in eigen lokaal of op de gang.  

Voorwaarde: de leerkracht/LWM of 

onderwijsassistent houdt zicht op de leerling. 

 

Stap 3:        

Stap 2 geeft niet het gewenste resultaat, dan wordt 

de leerling bij de IB/ Zorgcoördinator geplaatst. Dit 

gebeurt in overleg, er komt een schema wie de 

achterwacht is.  

- De leerling wordt geplaatst, geen IPad. 

Rustig worden is het doel. Eventueel lesstof 

kan worden afgemaakt van de gemiste les. 

De leerling blijft het gehele blok/ lesuur bij de 

achterwacht. 

- Er komt korte toelichting ParnasSys met 

actiepunten. 
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Stap 4:  

Voor aanvang van het volgende blok/les wordt 

gekeken of de leerling  zijn/haar programma 

kan volgen. Daarnaast wordt het conflict 

uitgesproken en de lesstof waar mogelijk ingehaald.  

Bij geen rust of gewenst resultaat blijft  de leerling tot 

en met de eerst komende pauze bij de 

achterwacht.  

 

Stap 5:  

Bij herhaaldelijk (2 keer aaneensluitend) ongepast 

gedrag worden de ouders en verzorgers ingelicht 

en er vindt een leerling observatie door zorg 

coördinator/ib en orthopedagoog plaats met 

gepaste acties en aanpassingen.          

Er komt een korte toelichting ParnasSys met 

actiepunten. 

 

Stap 6:  

Geen effect op bovenstaande stappen, start het 

protocol Schorsing SINNE in overleg met 

orthopedagoog , zorg coördinator en directie. 

Vooraf vindt er een gesprek plaats met 

Leerkracht, zorg coördinator, IB en ouders/ 

verzorgers leerling.                                        

Er komt een kort verslag ParnasSys 
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Ik ken de afspraken/regels van SINNE en zijn 

besproken met ouders/verzorgers. 

 

 

Datum:_____________ 

 

 

Naam leerling:________________________   

Handtekening: 

 

________________________ 

 

 

Naam ouders/verzorgers: ______________________  

Handtekening: 

 

_______________________ 

 

 

 


