
 

 

BASISAFSPRAKEN GEBRUIK GEBOUW 

• Op het schoolplein wordt niet gefietst.  Leerlingen stappen af bij de poort en lopen met hun 
fiets naar de fietsenstalling. Uiteraard verlaten de leerlingen het schoolplein ook lopend met 
de fiets aan de hand.  
 

• Fietsenstallingen:  leerjaar 1 en 2 parkeert de fiets links op het plein (tegenover de 
fietseningang) , leerjaar 3 en 4 parkeert rechts op het plein (naast de overkapping van het 
plein). 
 

• In de kleine pauze wordt buiten gepauzeerd als het weer het toelaat. In de grote pauze 
kunnen leerlingen zowel binnen als buiten pauzeren. 
 

• Om overlast voor de buurt te voorkomen, verlaat in de kleine pauze  geen enkele leerling het 
schoolterrein. Oók niet als het uur daarna een tussenuur is. Heb je lesuur 3 een tussenuur 
dan kan je als 3e of 4e klasser pas na de kleine pauze (10:30) het schoolterrein verlaten.  
Leerlingen uit klas 1 en twee blijven altijd op school of schoolplein, ook als zij een tussenuur 
hebben. 
 

• Als de pauze binnen is pauzeer je op de daarvoor aangewezen plaatsen. Er wordt niet 
gepauzeerd in de lesgangen. 
 

• In verband met corona is het noodzakelijk om vaste looproutes in de school uit te zetten. We 
hebben gekozen voor éénrichtingsverkeer in de school om te grote drukte in de gangen te 
voorkomen. De looproute op de benedenverdieping is tegen de klok in, op de 1e verdieping 
met de klok mee. De hoofdtrap is alleen bedoeld om naar beneden te gaan, stenen trappen 
om naar boven te gaan. Pijlen geven de looprichting aan. De deuren van de nooduitgangen 
worden niet gebruikt.  
 

• Het gebruik van kauwgom en energydrank is op school niet toegestaan.  Ook fastfood 
(friet/pizza etc.) mag niet worden meegenomen naar het schoolterrein. 
 

• De mobiele telefoon ligt verplicht in je kluisje tijdens de lessen. Dus niet in je tas of broekzak. 
In tussenuren of tijdens de pauzes is telefoongebruik wel toegestaan (bellen doen we echter 
buiten). 
 

• Je jas gaat in je kluisje (er is geen kapstok). 
 

• Als je uit bent wacht je niet op anderen bij de poort. Ook is het niet toegestaan om verderop 
in de straat samen te komen. Je fietst direct naar huis. Oftewel: De straat houden we leeg om 
de buurtbewoners te vriend te houden! 


