Leefregels Wolfert Lansing
Hoofdregel: Gebruik je gezonde verstand!
Op onze school:
1.

Heb je respect voor elkaar
● Pest, bedreig, intimideer en discrimineer niet;
● Ruzie niet, maar praat het uit;
● Ga uit van goede bedoelingen;
● Wees eerlijk en luister;
● Doe niet stoer;
● Steel niet;
● Maak geen foto’s, video’s en/of andere opnames van leerlingen en medewerkers zonder
hun toestemming;
● Respecteer andere meningen en toon belangstelling voor verschillen.

2.

Werk je mee aan goed onderwijs
● Draag bij aan orde en rust;
● Maak een sfeer mogelijk waarin met plezier kan worden geleerd;
● Gun anderen het recht op goed onderwijs;
● Zoek hulp bij studieproblemen;
● Draag bij lichamelijke opvoeding en koken de voorgeschreven vakkleding, schoon en
gestreken;
● Werk alleen in de studienissen en het OLC wanneer dit is toegestaan;
● Denk mee over hoe de school en haar onderwijs verbeterd kunnen worden.

3.

Kom je afspraken na
● Neem je schoolspullen mee;
● Houd je aan de opgegeven deadlines;
● Kom goed uitgerust en op tijd op school;
● Spijbel niet;
● Blijf tijdens de pauze en tussenuren op school en ga niet van het schoolplein af;
● Petjes en andere hoofddeksels mogen niet gedragen worden in de school;
● Geen jas aan in de klas;
● Berg je mobieltje op in de (telefoon)tas of in je locker.

4.

Werk je mee aan een veilige school
● Zorg voor je medeleerlingen;
● Toon begrip als iemand het moeilijk heeft;
● Ga naar je mentor als je problemen ervaart;
● Werk mee aan een goede sfeer op school;
● Ga zorgvuldig om met je inloggegevens.

5.

Houd je alles heel en schoon
● Wees medeverantwoordelijk voor een schoon en heel gebouw;
● Eten en drinken mag alleen in de aula of buiten, dus ook niet in de studienissen en in het
OLC;
● Gooi rommel in de prullenbak;
● Beschadig of verniel niets;
● Denk mee over het gezelliger maken van de school;
● Eet geen kauwgom in de gehele school.

6.

Is er aandacht voor een gezonde levensstijl
● Eet en drink gezond;
● Energy drinks zijn niet toegestaan;
● Roken is niet toegestaan in en om het schoolgebouw

