
1.   als de juf praat, of een kind, ben je stil en 
luister je goed.  

2.  je bent stil als de juf het belletje laat luiden 
en het stilteteken laat zien. 

3. als je iets wilt zeggen, steek je je vinger op. 
4.  tijdens het werken blijf je op je werkplek tot 

de rode klok voorbij is en werk je met het 
werkje waarvoor je gekozen hebt. 

5.  je ruimt je eigen werk op voordat je iets 
anders kiest. 

6.  je ruimt na de derde keer spelen/werken je 
spullen op binnen de tijd van de rode klok. 

7. je ruimt al je spullen netjes op, de kasten 
blijven opgeruimd.  

8.  je mag andere kinderen vragen stellen over je 
werk, maar je mag niet storen. 

9.  je werkt rustig en praat zachtjes met elkaar. 
10.  als de juf de ketting om heeft, stoor je haar 

niet en stel je je vraag aan Ko of een ander 
kind. 

11.  als de juf tien, tien, tien zingt, kijk je naar de 
juf en ben je stil. 

 



12.   als je je jas haalt, loop je rustig naar de gang. 
op de gang pak je rustig, met je mond dicht je 
jas. je loopt weer naar binnen en bij je plaats 
doe je je jas aan. 

13.  in de kring blijf je op je plek zitten totdat de 
juf zegt dat je mag lopen. 

14.  binnen vijf tellen kom je bij de deur met een 
maatje in de rij staan. als de juf het 
stilteteken laat zien, ben je stil. 

15. op de gang ben je stil.  

16.  je mag naar de wc als de ketting er hangt. de 
ketting doe je om je nek en je loopt naar de wc. 
je mag tijdens de kring niet naar de wc. 

17. je houdt de wc netjes, ook om de wc blijft 
het netjes.  

18.  je bent lief voor een ander kind. 
 

19.  je bent voorzichtig met je spullen en met de 
spullen van een ander. 

20.   als je met een schaar loopt, houd je die vast 
aan de dichte punt. 

21. als je klaar bent met een kwast, spoel je hem 
uit. 

 



22. er mogen twee kinderen tegelijk bij het 
kiesbord. 

23. er mogen twee kinderen tegelijk bij de 
kasten. 

24. er mogen twee kinderen tegelijk bij de 
boekenkast.  

25. er mogen twee kinderen tegelijk op het 
digibord.  

26. het kind achter de computer werkt alleen, je 
gaat niet kijken.  
 

 


