
 

 

  

Doe je best 
 
Op school zijn er 8 regels, 

ze zeggen ‘Doe je best’. 

Dan maken we het leuk hier,  

jijzelf en ook de rest.  

Ja, eerlijk zijn is regel 1, 

draai er maar niet omheen. 

De tweede maakt ons heel erg blij, 

want iedereen hoort erbij.  

 

Refrein: 

We doen het samen, we gaan samen aan het werk. 

We doen het samen, want samen zijn we sterk! 

We doen het samen, dan gaat het lekker snel, 

want wat je niet alleen kunt, kun je samen wel! 

 

Denk aan de dingen die je zegt,  

vloeken dat is slecht. 

Handen thuis is regel 4,  

gezellig is het hier. 

Veiligheid gaat altijd voor, 

laat dat goed merken hoor! 

Zuinig, netjes moet je zijn,  

in de klas of op het plein. 

 
Refrein: We doen het samen, we gaan samen  
 

Zomaar weggaan is niet cool,  

het wordt een beestenboel. 

Wees een flinke meid of vent, 

laat weten waar je bent.  

Ze zijn voor jou en voor de rest,  

doe altijd goed je best! 

Dit zijn ze dan van doe je best, 

zo wordt er niet gepest. 
 

Refrein: We doen het samen, we gaan samen 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedragsregels en sancties 



 

 

In deze folder vindt u de 8 ‘Doe je best’- regels van Dalton 

Basisschool ‘De Maten’ en de bijbehorende sancties. 

Bij iedere regel hoort een pictogram. Iedere groep heeft deze 

pictogrammen en de bijbehorende regels in het lokaal opgehangen.  

 

Als symbool hebben wij als school gekozen voor  

het beeld ‘de maatjes’. Dit beeld staat in de hal  

van de school. Iedere groep heeft een kleine  

kopie van dit beeldje in de klas.   

 

Iedere eerste maandag van de maand tijdens de weekopeningen  

schenken we aandacht aan één van de regels. Dat gebeurt door  

middel van toneelstukjes, liedjes, spiegelverhalen en gesprekjes.   
 

De ‘Doe je best’- regels 

 
Eerlijk duurt het langst 
 

 

                Iedereen hoort erbij 

 

                         Pas op je woorden 

 

     Handen thuis 

 
Wees zuinig en netjes 

 

  Veiligheid eerst 

 

         Laat weten waar je bent 

 
Doe je best 
 

Sancties 
 
Wanneer we ons allemaal houden aan de acht ‘Doe je best’- regels, is 

straffen niet nodig. Soms ontkom je er niet aan. 

Wij ‘straffen’ omdat dat wenselijk is voor de opvoeding van het kind.  

De straffen vinden zoveel mogelijk op dezelfde dag plaats. Wanneer 

dat om wat voor reden niet kan, dan moeten de kinderen ’s morgens 

om 8.00 uur op school komen.  

 

U, als ouder, wordt altijd ingelicht door de leerkracht, als uw kind 

langer dan 5 minuten moet nablijven.  

 

We volgen altijd 3 stappen voor sancties: 

1. Inzicht geven  (gesprekje met het kind over de gebeurtenis) 

2. Goed maken  (hoe gaat het kind dit doen?) 

3. De sanctie  (reprimande, time out, overcorrectie o.i.d.) 

 

 

We hebben gekozen op school voor de volgende sancties: 

a. Reprimande  (maximaal 5 minuten nablijven en er nog eens  

                           over  praten) 

b. Time out   (het kind doet niet mee met de activiteit) 

c. Oepsblad   (het kind beantwoordt vragen over de situatie en  

komt zo tot inzicht. Dit gebeurt na 3 á 4    

reprimandes) 

d. Strafwerk maken (minimaal 15 minuten) 

e. Overcorrectie   (bijv. een leerling heeft op het schoolplein   

                               gefietst. Later moet dit gedrag verbeterd worden  

                               en moet er een half uur extra geoefend worden)  

f. Schoolblijven of vroeger op school laten komen (zie boven) 

g. Ouders op school laten komen voor een gesprek (hoogste sanctie) 

 

 

 

 

 

 

 
Cursusjaar 2017-2018 

 
       

 

 

              

 

 

 

Uitgave 2014/2015 


