
De Grote 5: onze afspraken op ‘t Stekske 
 
1: We hebben speelgebied en wandelgebied 
Vandaag is de aftrap van De Grote 5: dit zijn de 5 belangrijkste schoolregels en –afspraken die we 
gebruiken om op ’t Stekske een positief schoolklimaat te creëren. Doel is komen tot duidelijke 
afspraken en regels, bedoeld om op ’t Stekske een fijne, veilige omgeving te creëren waarbij alle 
kinderen en leerkrachten dezelfde taal spreken. Uitgangspunt hierbij is eigenaarschap van kinderen 
en het mogen leren van gewenst gedrag. Afgelopen donderdag bent u hierover al geïnformeerd 
middels een bericht via onze website. 
 
We zijn vandaag gestart met de eerste afspraak, die komende week centraal zal staan 
binnen de school. Eigenlijk betreft dit een ‘dubbele’ afspraak: de school is verdeeld in een 
speelgebied en een wandelgebied. Met de kinderen is besproken waarom we tot deze 
afspraak zijn gekomen, welke afspraken daar allemaal bij horen, welk gedrag daarbij 
gewenst is en waar deze regels gelden.  
Voor de kinderen was het eigenlijk direct heel duidelijk wat we onder speelgebied en 
wandelgebied verstaan en welk gedrag daar bij hoort. Wat daarbij helpt zijn de 
pictogrammen die u in en om de school zult zien en die markeren wat speelgebied is en 
wat wandelgebied. Daarbij hebben we blauwe markeringen op de speelplaatsen 
aangebracht zodat voor de kinderen extra duidelijk is waar ze zich bevinden en welke 
afspraken daarbij horen. 
 
 
2: Wij zorgen goed voor de natuur 
Rondom onze school zijn er diverse bomen, planten en struiken te vinden. Ons is opgevallen 
dat deze vaak gebruikt worden tijdens het spel van de kinderen, wat soms ten koste gaat 
van deze natuur. 
Met deze afspraak willen wij bereiken dat we met respect omgaan met de natuur.  
Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat we in het speelgebied wel achter struiken mogen zitten 
maar er niet in/aan hoeven te komen. Dit zorgt ervoor dat struiken e.d. heel blijven. 
Ook het schoonhouden van onze omgeving valt onder deze afspraak. 
 
 
3: Wij houden de school schoon en opgeruimd 
Deze afspraak spreekt waarschijnlijk wel voor zich. Wij vinden een schone en opgeruimde 
school een voorwaarde voor een fijne en veilige speel- en leeromgeving. Deze afspraak is 
overal in en om de school van toepassing: zowel in de groep, op de gang als buiten op de 
speelplaats zorgen we met zijn allen dat het schoon en opgeruimd is. We willen de 
kinderen hier mede verantwoordelijk voor maken vanuit het uitgangspunt dat vele handen 
licht werk maken. 
 
 
4: Wij zijn zuinig op de materialen die we gebruiken 
We willen de kinderen bij brengen om zuinig met de materialen van school om te gaan. Dit 
is heel divers: van de spullen in hun etui, de lesboeken, toetsenborden en koptelefoons 
van computers tot speelmaterialen die de kinderen buiten gebruiken. Eigenaarschap speelt 
hierbij een grote rol: zelf zorg dragen en met respect omgaan met alle materialen die je (op 
school) mag gebruiken.  
 
 
  



 
5: Wij zijn rustig op de gang en houden rekening met elkaar 
De gang wordt door ons op verschillende manieren gebruikt. Zo wordt er op de gang 
gewerkt aan de computers, zijn er werkplekken gecreëerd en staat er materiaal. Daarnaast 
is het natuurlijk ook gewoon een doorgang. Vanzelfsprekend is het daarom wenselijk om 
rekening te houden met elkaar en samen te zorgen voor rust op de gang. Daarom spreken 
we af om tijdens de lestijden ons rustig te gedragen en op die manier rekening met elkaar te 
houden.   


