
Werkblad 8 Democratiefabriek 

 
Voorbeelden Schoolregels  
 

 

 

 
Schoolregels 

 
Regel 1. We hebben respect voor elkaar en andermans spullen. 
Regel 2. We zijn beleefd/vriendelijk en praten op een normale toon tegen elkaar. 
Regel 3. We pesten elkaar niet. 
Regel 4. Ruzie lossen we op door met elkaar te praten. 
Regel 5. Iedereen hoort erbij. 
Regel 6. We maken niets met opzet kapot. 
Regel 7. We houden ons aan de pleinregels. 
Regel 8. We lopen in de gangen en gaan achter elkaar de trap op en af. 
Regel 9. We houden ons eigen gebouw graag mooi en schoon. 
Regel 10. Laat een gebruikte ruimte achter zoals we hem graag zouden vinden. 

 
 
 

 

1. Samen belangrijk zijn…dát is pas fijn! 

 
Belangrijk dat is iedereen 
Al ben je groot of klein 
Iedereen is hier gelijk 
Je kunt jezelf echt zijn 
 
Wij vinden iedereen hier op school even belangrijk. Iedereen mag daarom meedoen. We praten 
mét elkaar en niet over elkaar. Als er iemand tegen ons praat, kijken we diegene aan en luisteren 
we. We denken eerst na, voordat we iets zeggen. We tonen respect, geven elkaar complimenten 
en delen als een ander iets tekort komt. Ook als we chatten op internet, gebruiken we nette taal. 
Open pas je mond, als je weet wat er uit komt! Ik mag niet meedoen, dat is niet fijn! Hoe meer 
kind'ren, hoe meer gein!  Als iemand tegen je praat, luister dan waarover het gaat! Praat mét 
elkaar, niet over elkaar! Respecteren kun je leren! Samen delen, samen spelen! Een compliment 
kost geen cent! Als je chat doe je dat net! 
 

2: Zorgen voor elkaar is goed, laat zien dat je dat doet 

 
Ik zorg voor jou 
Jij zorgt voor mij 
Wij zorgen voor elkaar 
Een ander heel goed helpen 
 Is een super mooi gebaar 
 
Wat begint als een geintje, ...een duw of een trap. Eindigt vaak met ruzie, dat komt er van zo'n 
grap! Loop met je fiets op het plein, dat vindt iedereen fijn! Elkaar helpen doe je vaak, want dat is 
een goede zaak! Lukt het niet zoals het moet, een ander weet het vast heel goed! Problemen los je 
op met elkaar, lukt het niet, roep dan je juf of meester maar! Verliezen hoort bij het spel... wees 
sportief, weet je wel! Heeft iemand soms verdriet, help hem dan als je het ziet. Stop hou op! ABC, 
stop ermee! Als iemand zegt 'stop', dan houd je op! Ook digitaal gedragen wij ons normaal! 
(internet, mobiele telefoon) Wie pest doet niet goed z'n best!  


