
  
  

TThhee  SSuuppeerriioorr  EEdduuccaattoorr  

AA  CCaallmm  aanndd  AAsssseerrttiivvee  AApppprrooaacchh    

ttoo  CCllaassssrroooomm  MMaannaaggeemmeenntt  

  aanndd  LLaarrggee  GGrroouupp  MMoottiivvaattiioonn    

bbyy  SStteepphheenn  TT..  MMccCCllaarrdd  

  

AAnn  eeffffeeccttiivvee  ccllaassssrroooomm  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  sshhoouulldd  bbee  cclleeaarr,,  

ccoonncciissee,,  aanndd  eeaassiillyy  uunnddeerrssttoooodd  bbyy  yyoouurr  ssttuuddeennttss..    AA  ggoooodd  

ccllaassssrroooomm  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  wwiillll  aallllooww  yyoouu  ttoo  ttaakkee  ccoonnttrrooll  ooff  

pprroobblleemmss  ffiirrmmllyy  aanndd  qquuiicckkllyy,,  wwhhiillee  pprrootteeccttiinngg  tthhee  ddiiggnniittyy  ooff  tthhee  

ssttuuddeenntt..    PPlleennttyy  ooff  rroooomm  sshhoouulldd  bbee  aalllloowweedd  ffoorr  yyoouu  ttoo  ggiivvee  

ssttuuddeennttss  dduuee  pprroocceessss  aanndd  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  iimmpprroovveemmeenntt..      

  

TThhee  ppllaann  II  uussee  iinn  mmyy  ccllaassssrroooomm  iiss  ddeettaaiilleedd  bbeellooww  aanndd  ccaann  bbee  

eeaassiillyy  aaddaapptteedd  ttoo  yyoouurr  uunniiqquuee  ccllaassssrroooomm  mmaannaaggeemmeenntt  nneeeeddss..    

FFeeeell  ffrreeee  ttoo  aaddaapptt  mmyy  ppllaann  ffoorr  uussee  iinn  yyoouurr  ccllaassssrroooomm..      

  

TToo  bbee  ssuucccceessssffuull,,  ffoollllooww  tthheessee  ssiimmppllee  tthhrreeee  rruulleess..    II  wwoouulldd  aallssoo  

ssuuggggeesstt  tthhaatt  yyoouu  rreeaadd  tthhee  bbooookk,,  VVeerrbbaall  JJuuddoo  bbyy  GGeeoorrggee  

TThhoommppssoonn..    

  

11..    AAvvooiidd  bbiiaass..    EElliimmiinnaattee  aallll  eemmoottiioonn,,  aannggeerr  aanndd  ccoonnddeesscceennssiioonn  

ffrroomm  yyoouurr  ttoonnee..  

  

22..    CCrreeaattee  ccoonntteexxtt  ffoorr  tthhee  ssttuuddeennttss..    WWhhaatt’’ss  iinn  iitt  ffoorr  mmee??    WWhhyy  

sshhoouulldd  II  bbeehhaavvee??  

  

33..    BBuuiilldd  rreellaattiioonnsshhiippss..  

  

SStteepphheenn  TT..  MMccCCllaarrdd  
  

  

  



OOnnee  RRuullee  ––  SShhooww  mmuuttuuaall  rreessppeecctt..    EEvveerryytthhiinngg  eellssee  

iiss  aa  rreessppoonnssiibbiilliittyy..      

  

RReessppoonnssiibbiilliittiieess  lleeaadd  ttoo  ssuucccceessss  aanndd  rruulleess  lleeaadd  ttoo  

ccoonnsseeqquueenncceess..    UUllttiimmaatteellyy,,  tthhee  cchhooiiccee  iiss  yyoouurrss..  
  

  

BBaanndd  EExxppeeccttaattiioonnss  aanndd  DDiisscciipplliinnee  PPrroocceedduurreess  
SStteepp  11  

  

SStteepp  11  iiss  yyoouurr  ggooaall——mmuuttuuaall  rreessppeecctt  bbeettwweeeenn  yyoouurrsseellff  aanndd  eevveerryyoonnee  iinn  tthhee  

rroooomm..    IIff  yyoouu  sshhooww  mmuuttuuaall  rreessppeecctt,,  tthheenn  yyoouu  wwiillll  rreecceeiivvee  nnoo  ddiisscciipplliinnee  

rreeffeerrrraallss  oorr  ppuunniisshhmmeenntt..    YYoouu  wwiillll  ssiimmppllyy  bbee  aasskkeedd  ttoo  ccoorrrreecctt  pprroobblleemmss  

wwhheenn  nneecceessssaarryy..    AAllll  ssttuuddeennttss  wwhhoo  sshhooww  mmuuttuuaall  rreessppeecctt  wwiillll  rreecceeiivvee  tthhiiss  

bbeenneeffiitt,,  bbuutt  oonnllyy  ffoorr  nnoorrmmaall  ccllaassssrroooomm  bbeehhaavviioorr  iissssuueess  ssuucchh  aass  tthhoossee  lliisstteedd  

oonn  ppaaggee  22..    PPrroobblleemmss  ssuucchh  aass  aatttteennddaannccee  iissssuueess,,  bbuullllyyiinngg,,  ffiigghhttiinngg  oorr  ootthheerr  

hhaarrsshh  iinnffrraaccttiioonnss  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  wwiillllffuull  mmiissbbeehhaavviioorr  aanndd  wwiillll  bbee  rreeffeerrrreedd  

ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  ppaarreennttss  aanndd  pprriinncciippaallss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  sscchhooooll  ppoolliiccyy..  

  

SStteepp  22  

  

WWhheenn  iitt  bbeeccoommeess  oobbvviioouuss  tthhaatt  yyoouu  aarree  wwiilllliinngg  ttoo  sshhooww  aa  ppaatttteerrnn  ooff  

mmiissbbeehhaavviioorr  oorr  ddiissrreessppeecctt,,  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  iinn  tthhiiss  ccllaassss  wwiillll  bbeeccoommee  rruulleess  

ffoorr  yyoouu..    YYoouurr  ppaarreennttss  wwiillll  bbee  ccaalllleedd  oorr  ee--mmaaiilleedd..    WWhheenn  iitt  bbeeccoommeess  

oobbvviioouuss  tthhaatt  yyoouu  cchhoooossee  ttoo  bbeehhaavvee  wweellll  aanndd  rreettuurrnn  ttoo  aa  ppaatttteerrnn  ooff  mmuuttuuaall  

rreessppeecctt,,  tthheenn  yyoouu  mmaayy  rreettuurrnn  ttoo  SStteepp  11  aanndd  rreecceeiivvee  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  mmuuttuuaall  

rreessppeecctt..    TThhee  ddiirreeccttoorrss  wwiillll  iinnffoorrmm  aanndd  ccoommpplleemmeenntt  yyoouu  wwhheenn  tthhiiss  

hhaappppeennss..    KKeeeepp  iinn  mmiinndd  tthhaatt  tthhee  ddiirreeccttoorrss  wwiillll  aallwwaayyss  sshhooww  yyoouu  rreessppeecctt..  

  

  

SStteepp  33  

IIff  yyoouu  sshhooww  aa  ccoonnttiinnuuaall  ppaatttteerrnn  ooff  ddiissrreessppeecctt,,  yyoouu  wwiillll  vviissiitt  wwiitthh  tthhee  

pprriinncciippaall  aanndd  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aa  ppaarreenntt//tteeaacchheerr  ccoonnffeerreennccee..    YYoouu  wwiillll  rreettuurrnn  

ttoo  SStteepp  22  wwhheenn  tthheessee  rreeqquuiirreemmeennttss  aarree  mmeett..    UUnnttiill  tthheessee  rreeqquuiirreemmeennttss  aarree  

mmeett,,  yyoouu  wwiillll  nnoott  hhaavvee  rreehheeaarrssaall  oorr  ppeerrffoorrmmaannccee  pprriivviilleeggeess  aanndd  wwiillll  

ccoommpplleettee  wwrriitttteenn  aassssiiggnnmmeennttss  ffoorr  yyoouurr  ggrraaddee..    PPuunniisshhmmeennttss  wwiillll  bbee  ggiivveenn  aatt  

tthhiiss  ssttaaggee..  

  

SStteepp  44  

TThhiiss  sstteepp  wwiillll  bbee  rreeaacchheedd  iiff  yyoouu  mmaakkee  iitt  ttoo  sstteepp  33  mmoorree  tthhaann  oonnccee  iinn  aa  

sscchhooooll  yyeeaarr..    YYoouu  wwiillll  lloossee  rreehheeaarrssaall  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee  pprriivviilleeggeess  uunnttiill  tthhee  

eenndd  ooff  qquuaarrtteerr..    WWrriitttteenn  aassssiiggnnmmeennttss  wwiillll  bbee  aassssiiggnneedd  ffoorr  yyoouurr  ggrraaddee  uunnttiill  

yyoouurr  ccllaassss  ccaann  bbee  cchhaannggeedd..  



  
SSttuuddeennttss  sshhoouulldd  aallwwaayyss  kkeeeepp  iinn  mmiinndd  tthhaatt  tthhee  ddiirreeccttoorrss  

aapppprreecciiaattee  aallll  ssttuuddeennttss  aanndd  oonnllyy  wwaanntt  wwhhaatt  iiss  bbeesstt  ffoorr  tthhee  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthheeiirr  ppoossiittiivvee  cchhaarraacctteerr..    CChhoooossiinngg  aa  

ppaatttteerrnn  ooff  mmuuttuuaall  rreessppeecctt  wwiillll  uullttiimmaatteellyy  bbee  tthhee  bbeesstt  cchhooiiccee  

ffoorr  eevveerryyoonnee  iinnvvoollvveedd..    PPlleeaassee  mmaakkee  wwiissee  cchhooiicceess..  

  

GGeenneerraall  CCllaassssrroooomm  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  
  

11..  RReessppeecctt  ootthheerrss  aanndd  yyoouu  wwiillll  rreecceeiivvee  rreessppeecctt..  

22..  NNeevveerr  jjeeooppaarrddiizzee  tthhee  ssaaffeettyy  ooff  ootthheerrss..  

33..  SSttuuddeennttss  wwiillll  eenntteerr  tthhee  rroooomm  qquuiieettllyy,,  rreeaaddyy  ttoo  

ggiivvee  110000%%  eeffffoorrtt..      

44..  WWhheenn  tthhee  ttaarrddyy  bbeellll  rriinnggss,,  ssttuuddeennttss  sshhoouulldd  bbee  

iinn  tthheeiirr  sseeaatt  rreeaaddyy  ttoo  ppllaayy  11  mmiinnuuttee  aafftteerr  tthhee  

bbeellll..  

55..  SSttuuddeennttss  wwiillll  aavvooiidd  bbeeiinngg  aa  ddiissttrraaccttiioonn  ttoo  

ootthheerrss..    SSttuuddeennttss  sshhoouulldd  wwoorrkk  hhaarrdd  ttoo  

eelliimmiinnaattee  aallll  uunnnneecceessssaarryy  nnooiisseess  ffrroomm  tthhee  

rroooomm  bbeeffoorree,,  dduurriinngg  aanndd  aafftteerr  rreehheeaarrssaall..  

66..  SSttuuddeennttss  wwiillll  uussee  aa  llooww  vvoolluummee,,  iinnddoooorr  

ssppeeaakkiinngg  vvooiiccee  aatt  aallll  ttiimmeess..    YYeelllliinngg  wwiillll  nnoott  bbee  

ttoolleerraatteedd  iinn  tthhee  bbaanndd  rroooomm..  

77..  WWhheenn  ppllaayyiinngg,,  pprrooppeerr  hhoorrnn  ccaarrrriiaaggee  aanndd  

uuppppeerr  bbooddyy  ccaarrrriiaaggee  wwiillll  bbee  oobbsseerrvveedd..    

SSttuuddeennttss  wwiillll  ssiitt  oonn  tthhee  eeddggee  ooff  tthheeiirr  cchhaaiirrss  

wwhheenn  ppllaayyiinngg..  

88..  SSttuuddeennttss  wwiillll  aavvooiidd  ttoouucchhiinngg  ppeerrccuussssiioonn  

eeqquuiippmmeenntt  uunnlleessss  iinnvviitteedd  ttoo  ddoo  ssoo..  

99..  NNoo  gguumm,,  ffoooodd,,  ddrriinnkkss  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  iinn  tthhee  

bbaanndd  rroooomm..    BBoottttlleedd  wwaatteerr  wwiitthh  aa  lliidd  iiss  

aacccceeppttaabbllee..    



1100..  EEvveerryytthhiinngg  hhaass  aa  ppllaaccee  aanndd  nneeeeddss  ttoo  bbee  

rreettuurrnneedd  ttoo  tthhaatt  ppllaaccee  wwhheenn  rreehheeaarrssaall  iiss  oovveerr..    
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