leefregels en afspraken
leefhouding
•
•
•
•
•

Ik neem een open, positieve houding aan. Ik denk actief mee tijdens de kring, blijf
luisterbereid en beleefd. Ik ben respectvol.
Ik werk mee aan een veilig leef – en werkklimaat voor iedereen. Ik bewaak de rust, bied hulp
waar nodig, sluit niemand uit en lok geen conflicten uit. Ik ben verdraagzaam.
Wat ik leuk vind deel ik graag, waar ik moeilijkheden mee heb maak ik bespreekbaar. Ik ben
overtuigd dat je in veel dingen kan groeien en beter worden. Ik ben oplossin gsgericht.
Ik denk na over mijn sterktes en mijn werkpunten. Ik ben bereid hierover te praten met mijn
coach en samen met hem of haar mijn Portusfolio aan te vullen. Ik ben zelfreflectief.
Ik draag zorg voor mijn coaches en het schoolteam zoals zij zorg dragen voor mij. Ik bewaak
mijn grenzen en aanvaard de grenzen van anderen. Ik ben zorgzaam.

werkhouding
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

Tijdens de keuzewerktijd bewaar ik de rust in de gang voor wie in stilte wil werken. In het
lokaal spreek ik op fluistertoon om de anderen niet te storen.
Ik werk planmatig en neem de tijd om een goede, haalbare planning op te maken, die ik
aanpas als dit nodig is.
Ik denk na over hoe ik aan een opdracht zal werken, welke hulpmiddelen ik kan gebruiken en
welk leerstrategie voor mij het beste werkt. Ik word zelfredzaam en durf hulp vragen. Ik volg
hierin het stappenplan om hulp te vragen.
Ik werk taken grondig en tijdig af. Ik maak gebruik van de naschoolse BZL indien nodig.
Werken doe ik op school, studeren doe ik thuis of in de BZL.
Ik neem taken helemaal door voor ik aan een opdracht begin, ik schaal mezelf in voor ik aan
de taak of opdracht begint. Ik controleer mijn werk en vink mijn opdracht pas af als mijn
helemaal klaar ben. Klaar met mijn opdrachten? Ga op zoek naar een zinvol en leerrijk
alternatief. Ga te rade bij een coach voor inspiratie.
Ik focus mij op mijn opdrachten en laat me niet afleiden door mijn chromebook, GSM of
andere digitale oplossingen.
Ik werk mijn taken af tegen de vooropgestelde deadline. Ik verwittig de coach en doe een
voorstel als ik de deadline niet lijk te halen. Voor taken die ik niet maak is geen evaluatie
mogelijk.
Met mijn GSM ga ik bewust en zinvol om. Ik gebruik mijn GSM niet tijdens de kring, de
instructiemomenten en projectwerk, de ochtend- en namiddagpauze. Tijdens de
keuzewerktijd laat ik mij hierdoor niet afleiden. Mijn GSM staat steeds op stil.
Ik draag zorg voor eigen en schoolmateriaal. Ik ruim steeds alles netjes op en zet de
chromebooks op de juiste plaats in de laadkast.
Tijdens de projecten werk ik samen. Ik waardeer de inbreng van anderen en dring mijn
mening niet op. Je respecteert de afspraken en volgt deze goed op. Het eindproduct is het
resultaat van ons gezamenlijke werk. We zijn er samen fier op.

leefregels
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik ben op tijd op school en op het einde van de pauze ben ik op tijd in het
lokaal.
Ik neem pauze op de speelplaats.
Ik volg de verplichte instructies.
In de klas drink ik enkel water en is eten niet toegelaten.
Om naar het toilet te gaan vraag ik toestemming.
Mijn hoofddeksel is niet toegelaten in het schoolgebouw.
Het lokaal ruim ik na de lestijd samen op.
In het schoolgebouw is lopen niet toegestaan.

