
 
 

 

 
 
 

 
                        De basisregels van de Kanjer zijn voor ons uitgangspunt. 
•          We vertrouwen elkaar 
•          We helpen elkaar 
•          Niemand speelt de baas 
•          Niemand lacht uit 
•         Niemand doet zielig 

 

 wij accepteren elkaar zoals we zijn, in geslacht, geaardheid, geloof, ras en fysieke en/of 
geestelijke beperking 

 wij accepteren geen aanstootgevende kleding en/of aanstootgevende 
teksten/afbeeldingen op kleding en tassen 

 wij onthouden ons van elke vorm van agressie, geweld en/of seksuele intimidatie; 
 wij pesten niet, ook niet digitaal 
 wij vernielen niets; wij gaan behoedzaam om met de eigendommen van een ander en wij 

dragen mede zorg voor gebouw en materialen. 
 wij respecteren de mening van een ander en wij dringen onze mening niet op; 
 wij tolereren geen wapenbezit; 
 wij tolereren geen vuurwerkbezit; 
 wij houden ons aan de gedragsregels en zien er op toe dat collega’s dat ook doen. 
 wij willen met elkaar omgaan op basis van wederzijds respect; 
 wij willen op een open wijze met elkaar communiceren; 
 wij letten op wie er in de school zijn en hoe mensen zich gedragen 
 wij spreken op school mensen aan die we niet kennen. 
 Leerlingen gebruiken onder schooltijd geen mobiele telefoon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     Gebruik internet 
 
 

• Doe on-line niet, wat je off-line ook niet doet. 
• Onthoud dat iedereen zich op internet anders voor kan doen. 
• Geeft nooit je prive-gegevens weg. 
• Rare sites, klik weg. 
• Log uit als je je ongemakkelijk voelt. 
• Reageer niet op vervelende mails of chats. 
• Blokkeer vervelende mailers of chatters. Leg geen contact zonder 

toestemming van je leraar / ouders 
• Los problemen met je ouders of leerkracht op. 
• Meld het aan de leerkracht of je ouders als je onbeschofte of gemene 

mailberichten ontvangt. Verwijder volgende e-mails van dezelfde 
afzender zonder ze te openen.  
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