
5.3 REGELS & ROUTINES
A. ACHTERGROND

Structuur en regels zijn nodig om te komen tot een ordelijke samenleving. De leerkracht is naar 
het vijfde gebod gezagsdrager en heeft vanuit zijn positie gezag en autoriteit. Hij biedt zijn groep 
structuur, stelt regels en ziet toe op de naleving. Hij draagt de verantwoordelijkheid om dit op een 
juiste wijze vorm te geven en zijn leerlingen niet ‘tot toorn te verwekken’ (Ef.6:4). Daarom is het 
verstandig een regel uit te leggen en toe te lichten. 
Regels zijn geen doel op zich en bevinden zich binnen een spanningsveld. Enerzijds moeten 
er voldoende regels zijn om onzekerheid bij leerlingen weg te nemen en daarvoor in de plaats 
duidelijkheid en structuur te bieden. Anderzijds moet de leerlingen ruimte geboden worden 
voor eigen initiatieven en het vinden van een eigen manier om zich als persoon binnen de 
gemeenschap verantwoordelijk te stellen.

Schoolregels worden door de school vastgesteld. Wel moet de leerkracht ze toelichten en 
draagvlak creëren. Hij blijft echter de gezagsdrager. Door het stellen van regels weet de leerling 
waar hij aan toe is. Voordelen voor het klassenklimaat: 
• De klas wordt een meer eff ectieve organisatie;
• Er blijft meer tijd over voor het ‘ware’ werk;
• De verwachtingen naar elkaar toe zijn duidelijk;
• Bij de leerling treedt verhoging van de eff ectieve leertijd op;
• Er zal een ordelijk en prettig leerklimaat zijn;
• Het bevordert de zelfstandigheid;
• Er gaat een preventieve werking van uit.

Het aanleren en inslijpen van gewenste regels kent verschillende stappen: 
1. Praat met de leerlingen over het gewenste gedrag: wat wil ik en waarom?
2. Maak dat gedrag heel concreet. Vraag bijvoorbeeld aan de leerlingen: ‘Wat is dat, stil zijn 

en naar mij luisteren?’ Laat het concretiseren naar: stil zitten, recht zitten, toewenden, mij 
aankijken, luisterhouding aannemen etc.

3. Geef duidelijk aan wanneer het betreff ende gedrag gewenst is. Soms kan hierbij een 
eenduidig signaal als hulpmiddel gebruikt worden;

4. Probeer samen het gewenste gedrag en laat de leerlingen zelf oordelen;
5. Oefen regelmatig;
6. Evalueer elke keer weer hoe het gaat. Eventueel kan het geconcretiseerde resultaat op het 

bord worden bijgehouden: punten, bloemetjes, zonnetjes e.d. voor elke keer dat het goed gaat;
7. Keur regelovertreding duidelijk af, individueel en zo nodig klassikaal;
8. Maak zoveel mogelijk gebruik van complimenten;
9. Enthousiasmeer en wees stimulerend.

Aandachtspunten bij het aanleren van de regels zijn: beloning, evaluatie , procesinformatie en 
herhaling. Het visualiseren van de regels is een krachtig hulpmiddel bij het aanleren van regels 
& routines (bijvoorbeeld de plein-, toilet- en gangregels).  Gepleit wordt voor een optimale 
synchronie tussen groepsregels en schoolregels.

I. AANTEKENINGEN

Evaluatie van de actiepunten van de vorige keer:

Nieuwe actiepunten:
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B. BEGINSITUATIE
(Wat is de huidige stand van zaken? Pluspunten en werkpunten.)

C. KIJKWIJZER REGELS EN ROUTINES
(voor nulmeting, klassenbezoek e.d.)

w
instpunt

w
erkpunt

actiepunt

1 De school maakt een bewuste keuze welke schoolregels en 
groepsregels gehanteerd worden. + ± -

2 In elke groep worden deze schoolregels en groepsregels door de 
leerkracht gericht toegepast. + ± -

3 De schoolregels en groepsregels zijn naar alle leerlingen 
gecommuniceerd. + ± -

4 De relevante schoolregels en groepsregels zijn naar de ouders 
gecommuniceerd. + ± -

5 Er zijn binnen het team concrete afspraken gemaakt over welke 
regels er worden gebruikt. + ± -

6 De leerlingen houden zich voldoende aan de afgesproken 
schoolregels en groepsregels. + ± -

7 Het thema ‘Regels & Routines’ wordt regelmatig geëvalueerd 
tijdens een teamvergadering. + ± -

8 Het thema ‘Regels & Routines’ wordt regelmatig betrokken bij 
groepsbesprekingen en klassenbezoeken door de directie. + ± -

9 Er is op onze school een visiedocument ‘Regels & Routines’ 
vastgesteld. + ± -

10 Dit document heeft een bijlage waarin de schoolspecifi eke 
afspraken zijn opgenomen (waaronder 5). + ± -

11 Deze afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig 
aangepast of aangevuld. + ± -

D. DOEL VAN DEZE BOUWSTEEN
(Wat willen we bereiken?)

1. We willen als school gericht werken aan ‘Regels & Routines’.
2. Het gebruik van de afgesproken ‘Regels & Routines’ is aantoonbaar aanwezig.
3. Alle teamleden kennen inhoud en achtergrond van ‘Regels & Routines’.
4. Alle teamleden werken bewust en gericht aan de bevordering van het gebruik van ‘Regels & 

Routines’.     
5. Er is een kijkwijzer ‘Regels & Routines’ die gebruikt wordt bij klassenbezoeken.
6. Er is een visiedocument ‘Regels & Routines’.
7. Er is een document met concrete afspraken.
8. 
9. 

E. INDICATOREN
(waaruit blijkt dat we ons doel bereikt hebben?)  

Vanuit de hiervoor beschreven theorie en het hierboven verwoorde doel operationaliseren wij tot 
de volgende indicatoren:

1. We hebben een omschreven visie op ‘Regels & Routines’.
2. In deze visie is verwoord hoe we omgaan met werken aan ‘Regels & Routines’. 
3. Er is een kijkwijzer voor de klassenbezoeken en individueel gebruik.
4. Uit klassenbezoeken blijkt dat leerkrachten gebruik maken van vaste regels en routines, die 

zijn ingebed in schoolbrede regels. 
5. Leerkrachten werken gericht aan het uitbreiden van hun vaardigheden op het gebied van 

‘Regels & Routines’.
6. 
7. 

F. WERKAFSPRAKEN

1. De volgende teamleden fungeren als commissie ‘Regels & Routines’:   _____________________
2. Deze commissie schrijft een documentje ‘Regels & Routines’. (Hierbij kan gebruik gemaakt 

worden van bestaande documenten in de map en deze bouwsteen.)
3. Deze commissie schrijft voor de volgende vergadering een voorstel voor een ‘Kijkwijzer Regels 

& Routines’. 
4. 
5. 
6. 

G. TIJDSPLANNING

H. EVALUATIE & BORGING

1. In week …. vullen alle teamleden opnieuw de kijkwijzer in en benoemen hun werkpunten. (Of: 
middels klassenconsultaties worden de kijkwijzers ingevuld en ingezameld.)

2. De commissie zorgt voor tijdige verspreiding, inzameling en verwerking.
3. De commissie stelt op basis van de verwerking een korte notitie op met aanbevelingen. Hierbij 

wordt de eerste meting meegenomen en de ontwikkeling beschreven.
4. Deze notitie wordt besproken tijdens de eerstvolgende teamvergadering. Hieruit kunnen 

desgewenst beleidsvoornemens of scholingsafspraken geformuleerd worden.  
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