
Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid

In het dramalokaal…

• Komen we op tijd in de les

 • Hebben we voorafgaand aan een 
  blokuur gegeten en gedronken en 
  zijn we naar het toilet geweest.
 
• Hebben we onze dramaschoenen bij ons

 • Pakken we geen materialen zonder 
  toestemming

 • Hebben we een positieve publieks-
  houding

Veiligheid

Veiligheid

In het dramalokaal…

 • Dragen we dramaschoenen 

 • Werken we tijdens Rots en Water 
  op blote voeten

 • Bevinden we ons alleen daar waar 
  de docent zegt dat we mogen zijn 

 • Gaan we voorzichtig om met 
  materialen en meubilair 

Respect

Respect

In het dramalokaal…

 • Hoort iedereen erbij

 • Letten we op ons taalgebruik 
  en praten we beleefd. 

 • Werken we samen met iedereen

 • Houden we rekening met elkaar



Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid

Veiligheid

Veiligheid

Respect

Respect

In het beeldende vorming lokaal…

 • Gedragen we ons  rustig in het lokaal

 • Vragen we toestemming om in 
  het magazijn te komen

 • Ruimen we op als de docent 
  een teken geeft 

In het beeldende vorming lokaal…

 • Hoort iedereen erbij

 • Letten we op ons taalgebruik 
  en praten we beleefd. 

 • Werken we samen met iedereen

 • Houden we rekening met elkaar

In het beeldende vorming lokaal…

• Komen we op tijd in de les

 • Hebben we de juiste spullen bij ons 

 • Laten we de werkomgeving opgeruimd 
  achter

 • Gooien we gemaakt werk niet zomaar 
  weg 

 • Wijzen we medeleerlingen op ge-
  vaarlijke situaties als die zich voordoen

 • Ruimen we onze eigen werkplek op

 • Blijven we af van de werkstukken 
  van anderen
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In het HBR-lokaal…

• Komen we op tijd in de les

 • Hebben we de goede spullen bij ons  

 • Laten we de werkomgeving opgeruimd 
  achter

 • Wijzen we medeleerlingen op 
  gevaarlijke situaties als die zich 
  voordoen

 • Volg je de kledingvoorschriften

 • Zijn we zuinig op onze eigen spullen 
  en op spullen van een ander

Veiligheid

Veiligheid

In het HBR-lokaal…

 • Gedragen we ons rustig in het lokaal

 • Dragen we gesloten schoenen

 • Dragen we geen sieraden, make-up 
  of nagellak

 • Dragen we lang haar in een staart

 • Volgen we de veiligheidsvoorschriften 
  die op de materialen staan of die door 
  de docent verteld worden

 • Melden we beschadigingen of 
  gevaarlijke situaties direct aan 
  de docent

Respect

Respect

In het HBR-lokaal…

 • Hoort iedereen erbij

 • Letten we op ons taalgebruik 
  en praten we beleefd. 

 • Werken we samen met iedereen

 • Houden we rekening met elkaar
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Veiligheid
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In de kas en het Groen lokaal…

 • Gedragen we ons rustig in het lokaal

 • Halen we geen dieren uit hun verblijf 
  zonder toestemming

 • Dragen we lang haar in een staart

 • Volgen we de veiligheidsvoorschriften 
  die op de materialen staan of die door 
  de docent verteld worden

 • Melden we beschadigingen of 
  gevaarlijke situaties direct aan 
  de docent

Respect

Respect

In de kas en het Groen lokaal…

 • Hoort iedereen erbij

 • Letten we op ons taalgebruik 
  en praten we beleefd 

 • Werken we samen met iedereen

 • Houden we rekening met elkaar

In de kas en het Groen lokaal…

 • Komen we op tijd in de les

 • Hebben we de goede spullen bij ons

 • Betreden we de kas niet zonder 
  toestemming

 • Zorgen we dat het  gereedschap 
  schoongemaakt en opgeruimd wordt 

 • Laten we de werkomgeving opgeruimd 
  achter

 • Wijzen we medeleerlingen op gevaar-
  lijke situaties als die zich voordoen

 • Plukken of knippen we geen planten 
  zonder toestemming 

 • Zijn we zuinig op onze eigen spullen 
  en op spullen van een ander
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In de gymzaal…

 • Dragen we de aangewezen kleding 
  en schoenen 

 • Hebben we voorafgaand aan een 
  blokuur gegeten en gedronken en 
  zijn we naar het toilet geweest

Veiligheid

Veiligheid

In de gymzaal…

 • Hebben we geen kauwgom in de mond

 • Dragen we lang haar in een staart

 • Bewaren we waardevolle spullen 
  in de kluis 

 • Dragen we geen sieraden

Respect

Respect

In de gymzaal…

 • Hoort iedereen erbij

 • Letten we op ons taalgebruik 
  en praten we beleefd

 • Werken we samen met iedereen

 • Houden we rekening met anderen 
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Respect
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In het BWI-lokaal…

 • Hoort iedereen erbij

 • Praten we beleefd tegen klasgenoten 
  en volwassenen

 • Werken we samen met iedereen

 • Houden we rekening met elkaar

In het BWI-lokaal…

 • Komen we op tijd in de les

 • Hebben we de goede spullen bij ons

 • Dragen we de juiste kleding tijdens PBM 

 • Gebruiken we eigen gereedschap 

 • Laten we de werkomgeving opgeruimd 
  achter

 • Wijzen we medeleerlingen op 
  gevaarlijke situaties als die zich voordoen 

 • Zijn we zuinig op onze eigen spullen 
  en op spullen van een ander

In het BWI-lokaal…

 • Gedragen we ons rustig in het lokaal

 • Dragen we gesloten (werk)schoenen

 • Dragen we gezichtsbescherming 

 • Dragen we lang haar in een staart

 • Geven we materialen en voorwerpen 
  rustig aan

 • Volgen we de veiligheidsvoorschriften 
  die op de materialen staan of die door 
  de docent verteld worden

 • Melden we beschadigingen of 
  gevaarlijke situaties direct aan 
  de docent
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Respect

Respect

In het E&O lokaal…

 • Wachten we rustig bij het lokaal

 • Blijven we zoveel mogelijk zitten 
  met de laptop

 • Doen we de deur rustig open en dicht

 • Letten we op waar we lopen in 
  verband met snoeren en kabels

In het E&O lokaal…

 • Hoort iedereen erbij

 • Praten we beleefd tegen klasgenoten 
  en volwassenen

 • Werken we samen met iedereen

 • Houden we rekening met elkaar

In het E&O lokaal…

 • Komen we op tijd in de les

 • Hebben we de goede spullen bij ons

 • Zijn we zuinig op onze eigen spullen 
  en op spullen van een ander 

 • Zorgen we dat de laptop opgeladen is

 • Hebben we een oplader en oordopjes 
  bij ons

 • Zorgen we dat de tafels en stoelen goed 
  staan bij het verlaten van het lokaal
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Veiligheid
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In het Z&W lokaal…

• Gedragen we ons rustig in het lokaal

 • Volgen we de veiligheidsvoorschriften 
  die op de materialen staan of die door 
  de docent verteld worden
 
• Melden we beschadigingen of 
  gevaarlijke situaties direct aan 
  de docent

Respect

Respect

In het Z&W lokaal…

 • Hoort iedereen erbij

 • Praten we beleefd tegen 
  klasgenoten en volwassenen

 • Werken we samen met iedereen

 • Houden we rekening met elkaar

In het Z&W lokaal…

 • Komen we op tijd in de les

 • Heb we de goede spullen bij ons

 • Laten we de werkomgeving opgeruimd 
  achter  

 • Wijzen we medeleerlingen op 
  gevaarlijke situaties als die zich 
  voordoen

 • Pakken we geen materialen zonder 
  toestemming 

 • Zijn we zuinig op onze eigen spullen 
  en op spullen van een ander
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Op het schoolplein…

 • Zetten we fietsen in de fietsenstalling
 
• Gooien we afval in de afvalbakken

Veiligheid

Veiligheid

Op het schoolplein…

 • Houden we bij (spel) activiteiten 
  rekening met elkaar 

Respect

Respect

Op het schoolplein…

 • Hoort iedereen erbij 

 • Letten we op ons taalgebruik 
  en praten we beleefd 

 • Werken we samen met iedereen

 • Houden we rekening met anderen 
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Veiligheid

Veiligheid

Respect

Respect

In het PIE/M&T lokaal…

 • Hoort iedereen erbij

 • Praten we beleefd tegen 
  klasgenoten en volwassenen

 • Werken we samen met iedereen 

 • Houden we rekening met elkaar

In het PIE/M&T lokaal…

 • Komen we op tijd in de les

 • Hebben we de goede spullen bij ons

 • Dragen we de juiste kleding tijdens PBM 

 • Gebruiken we eigen gereedschap 

 • Laten we de werkomgeving opgeruimd 
  achter

 • Wijzen we medeleerlingen op 
  gevaarlijke situaties als die zich 
  voordoen 

 • Zijn we zuinig op onze eigen spullen 
  en op spullen van een ander

In het PIE/M&T lokaal…

 • Gedragen we ons rustig in het lokaal

 • Dragen we gesloten (werk)schoenen

 • Dragen we gezichtsbescherming 

 • Dragen we lang haar in een staart

 • Geven we materialen en voorwerpen 
  rustig aan

 • Volgen we de veiligheidsvoorschriften 
  die op de materialen staan of die door 
  de docent verteld worden

 • Melden we beschadigingen of 
  gevaarlijke situaties direct aan 
  de docent
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Veiligheid
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In het theorielokaal…

 • Wachten we rustig bij het lokaal

 • Blijven we zoveel mogelijk zitten 
  met de laptop

 • Doen we de deur rustig open en dicht

 • Letten we op waar we lopen in verband 
  met snoeren en kabels

Respect

Respect

In het theorielokaal…

 • Praten we rustig

 • Letten we op ons taalgebruik 
  en praten we beleefd

 • Werken we samen met iedereen

 • Houden we rekening met anderen 

In het theorielokaal…

 • Komen we op tijd in de les

 • Hebben we de goede spullen bij ons 

 • Zorgen we dat de laptop opgeladen is

 • Hebben we een oplader en oordopjes 
  bij ons

 • Zorgen we dat de tafels en stoelen goed 
  staan bij het verlaten van het lokaal

 • Gooien we afval in de afvalbak

 • Bepaalt de docent wanneer en hoe je 
  de laptop in de les gebruikt.
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In de kantine/hal…

 • Gooien we afval in de afvalbak

 • Helpen we de ander als we zien 
  dat iets niet goed gaat

Veiligheid

Veiligheid

In de kantine/hal…

 • Blijven we van elkaar af

 • Lopen we rustig

Respect

Respect

In de kantine/hal…

 • Praten we rustig

 • Letten we op ons taalgebruik 
  en praten we beleefd

 • Houden we rekening met anderen 
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Op de gangen en in het trappenhuis…

• Eten en drinken we niet 

 • Helpen we de ander als we zien 
  dat iets niet goed gaat 

Veiligheid

Veiligheid

Op de gangen en in het trappenhuis…

 • Lopen we rustig 

 • Lopen we aan de rechterkant

 • Blijven we van elkaar af

 • Openen we de klapdeuren rustig 
  en met de hand

 • Hebben we geen kauwgom in de mond

Respect

Respect

Op de gangen en in het trappenhuis…

 • Praten we rustig

 • Letten we op ons taalgebruik 
  en praten we beleefd

 • Houden we rekening met anderen 
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Op Omnia College…

• Laten we de ruimtes opgeruimd achter

 • Helpen we de ander als we zien 
  dat iets niet goed gaat

 • Komen we op tijd in de les

 • Hebben we de goede spullen bij ons

 • Volgen we de instructies op van 
  het personeel

Veiligheid

Veiligheid

Op Omnia College…

 • Lopen we rustig 

 • Gebruiken we de spullen 
  waarvoor ze bedoeld zijn

Respect

Respect

Op Omnia College…

 • Hoort iedereen erbij

 • Letten we op ons taalgebruik 
  en praten we beleefd

 • Bergen we een pet op in de tas 
  of het kluisje

 • Werken we samen met iedereen

 • Houden we rekening met anderen
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In de kleedkamer…

 • Komen we op tijd in de les

 • Zorgen we dat onze spullen bij 
  elkaar blijven

 • Gaan we naar de gymzaal als we 
  omgekleed zijn

 • Zijn we zuinig op onze eigen spullen 
  en op spullen van een ander

Veiligheid

Veiligheid

In de kleedkamer…

• Gebruiken we de spullen waarvoor 
  ze bedoeld zijn

 • Melden we beschadigingen of 
  gevaarlijke situaties direct aan 
  de docent

 • Blijven we van elkaar af

Respect

Respect

In de kleedkamer…

 • Hoort iedereen erbij

 • Letten we op ons taalgebruik 
  en praten we beleefd

 • Houden we rekening met anderen
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