REGELS MAKEN
DE WERKVORM IN HET KORT
In deze opdracht gaan leerlingen regels bedenken voor op school.

FORT DE BILT
Deze werkvorm is gemaakt door Stichting Vredeseducatie, ter nabespreking van een bezoek aan het educatief
programma op Fort de Bilt.

LEERDOELEN






Leerlingen kunnen verschillende soorten regels benoemen en hoe deze tot stand komen.
Leerlingen kunnen het belang van regels uitleggen.
Leerlingen formuleren welke schoolregels zij belangrijk vinden.
Leerlingen spreken schoolregels met elkaar af.

BENODIGDHEDEN




Voorbeeldschoolregels van andere scholen.
Werkblad onderzoeksvragen.
Schoolregels eigen school.

HANDLEIDING
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Bespreek klassikaal: waarom zijn er eigenlijk regels? Leg uit dat regels overal zijn waar mensen
samenleven en samenwerken. Het lijkt misschien alsof regels ervoor zorgen dat je minder vrijheid
hebt. Toch is dit niet altijd zo. Denk maar aan verkeersregels. Doordat (bijna) iedereen zich aan
bepaalde regels houdt op de weg, kun jij veilig over straat op de fiets.
Bespreek vervolgens klassikaal de schoolregels van een andere school, om leerlingen voor te bereiden
op hun onderzoek van de eigen schoolregels. Zou jij op deze school willen zitten? Waarom wel en
waarom niet? Welke regels zou je willen afschaffen? Bespreek ook de gevolgen.
Geef de deelnemers vervolgens de opdracht om in kleine groepjes de regels van de eigen school te
inventariseren en te onderzoeken. Hiervoor maken ze gebruik van het werkblad met
onderzoeksvragen. Vraag hen om de eerste zeven vragen te beantwoorden, de verdere vragen zijn
extra vragen die ze kunnen beantwoorden als ze extra tijd hebben.
Laat leerlingen vervolgens individueel een kort verslag schrijven van het onderzoek waarin ze
beschrijven wat zij van de schoolregels vinden en wat ze eraan zouden willen veranderen.
Bespreek de resultaten vervolgens klassikaal. Goede vragen daarbij zijn: vind je dat leerlingen genoeg
inspraak hebben gehad bij het maken van regels? Welke regels vind jij belangrijk? Welke regels zou je
willen veranderen of toevoegen?
Probeer met elkaar tot conclusies te komen in een voorstel om bestaande regels te schrappen of
nieuwe regels in te voeren. Ga met elkaar na welke stappen er gezet moeten worden om deze
veranderingen door te voeren. Hoe veranderen regels eigenlijk? Moeten we er met de leiding over
praten? Het is een ingewikkeld maar zeer leerzaam proces waarin deelnemers, zonder dat het woord
valt, zich bekwamen in democratische vaardigheden.

VOORBEELDEN SCHOOLREGELS

ONDERZOEKSVRAGEN SCHOOLREGELS
1.

Wat zijn de regels bij jou op school?

2.

Voor wie zijn ze bedoeld? (alle leerlingen, voor iedereen, voor ouders, juffen en meesters, leerlingen
groep 7/8)

3.

Wie heeft de regels gemaakt? Zijn leerlingen daarbij betrokken geweest?

4.

Wie zorgt er voor dat iedereen zich aan de regels houdt?

5.

Wat gebeurt er als iemand de regels overtreedt?

6.

Welke regels vind jij belangrijk? Waarom?

7.

Zijn er regels die nergens op slaan volgens jou? Welke regels zou jij willen veranderen?

8.

Gelden de regels voor in de klas, de gang, het plein, op schoolkamp en/ of voor in de gymzaal?

9.

Waar kun je de regels vinden?

10. Hoe zijn de regels opgeschreven? Negatief of positief? (Negatief betekent dat er staat: je mag niet…,
verboden om … enz. Positief betekent dat er staat geef elkaar eens een compliment…wees
vriendelijk…enz.)
11. Gaan de regels over omgaan met elkaar of omgaan met apparatuur en het materiaal of over al deze
zaken?
12. Wat moet je doen om bepaalde regels te veranderen?

