De vijf sterren!
Beste ouders,
Vol trots presenteren wij jullie onze 5-sterren-aanpak om in OBS
Binnenstad nog eenduidiger met elkaar om te gaan. Dit is onze
opbrengst van 2 inspirerende studiedagen met Giel Vaessen.
Vanaf vandaag brengt ons team dit in de praktijk. Vanochtend zijn
alle kinderen wegwijs gemaakt.
Wij hebben er zin in!
Team OBS Binnenstad
p.s. Willen jullie nog een keer geïnspireerd worden door gedragsdeskundige Giel Vaessen? Houd onze
nieuwsbrief in de gaten, de datum volgt…

Regel 1
Respect (leer, speel en praat met
respect)…(toon empathie)
Geen persoonsgericht grof taalgebruik en geen
fysieke agressie naar personen en spullen
B.v.
Bij grof taalgebruik of fysieke agressie krijgt het kind
een time-out onder toezicht van een teamlid.

Regel 2
Rust
Bij signaal “rood” is het stil
Bij signaal “groen” mag overleg met
liniaalstem
 Wij lopen op de gang



B.v.
Bij rennen op de gang, krijgt het kind de opdracht
om terug te lopen en het rustig opnieuw te doen…

Regel 3
Gezag accepteren



Voer de door de leerkracht gegeven
opdracht uit.
Je mag je mening zeggen. De leerkracht
beoordeelt dit.

B.v.:
Positief gedrag van een kind wordt bekrachtigd
door het team.

Regel 5

Regel 4
Afspraken gebruik ruimtes
Bepaalde ruimtes zijn alleen toegankelijk
voor leerkrachten, of voor leerlingen onder
toezicht van leerkrachten; met specifieke
toestemming, of met Mariet.
 Jassen in de luizenzak en tas erbij aan de
kapstok
 We laten de ruimtes opgeruimd achter.


B.v.:
Een teamlid controleert altijd of kinderen een ruimte
netjes hebben achtergelaten.

OBS Binnenstad-waarde:

Vinger opsteken als je wat wil zeggen of op
wilt staan

…Maak slimme keuzes…

B.v.:
Kinderen worden gestimuleerd om respect te tonen
voor de persoon die aan het woord is.

Oproep aan alle betrokkenen in
onze school om een beroep te doen op ons
gezond verstand ;-)

Samen op weg naar een 5-sterren-school!!
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