Beleefdheid
• Ik
ben
steeds
beleefd
tegenover iedereen.
• Ik gebruik nooit scheldwoorden,
geen gefluit of geroep.
(optredens, wedstrijden,...)
• Pesten kan niet op onze school.
Ik kan mijn leerkracht of juf
Veerle aanspreken als ik
pestgedrag zie of ervaar. Ik mag
de brievenbus op de speelplaats
gebruiken om anoniem
pestgedrag te melden.

LEEFREGELS
Goede afspraken maken goede vrienden!
Beltekens
•
•

Bij het eerste belsignaal stop ik het spel en ga rustig in de rij staan.
Bij het tweede belteken zwijg ik en laat ik andere kinderen met rust.

Verplaatsingen in en buiten de school

Wat als ik deze afspraken niet naleef
•

Als ik mij aan deze afspraken niet houd, zal ik gestraft worden.

• Een schrijfstraf laat ik door mijn ouders ondertekenen.
Handtekening ouders,
...........................................
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• Alle verplaatsingen op school (van speelplaats naar klas, van
klas naar gymzaal, van klas naar Godsdienstlokaal enz.) doe ik
in stille ordelijke rij.
• Ik loop nooit in de gangen. Anders stoor ik andere klassen.
• Bij verplaatsingen buiten de school, blijf ik steeds in de rij en ik
praat enkel met de vriend naast mij.
• Ik kom ’s morgens niet vroeger dan 8u en ’s middags niet vroeger
dan 13u op de speelplaats.
• Ik verlaat de refter, de klas of de speelplaats niet zonder
toestemming van de toezichter.
• ’s Middags of ’s avonds ga ik in de passende rij staan of wacht ik op
de speelplaats op de aangeduide plaats tot mijn ouders me komen
afhalen. Ben ik 15 minuten na de laatste lestijd nog op de
speelplaats dan ga ik naar de opvang.
• Ik neem steeds de veiligste schoolroute die ik samen met mijn ouders
heb afgesproken.
• Ik respecteer de verkeersreglementen.
• Ik zorg ervoor dat mijn fiets technisch in orde is.
• Met een fluo hesje en een fietshelm is het
altijd veiliger rijden.

Poort- en fietsplaats
• Ik ben heel voorzichtig als ik mijn fiets in het fietsenrek plaats of uit
het fietsenrek haal zodat ik andere fietsen (elektrische kabels) niet
beschadig.
• Ik laat geen plaats open als ik mijn fiets stal.
• Ik blijf niet langer dan nodig in de fietsplaats.
• Ik verzamel (voetganger - fietser) voor de poort op de voorziene plaats
tot de leerkracht de toelating geeft om de school te verlaten.
• Als ik naar de opvang moet, verzamel ik op de aangeduide plaats.

Speelplaatsafspraken
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ik respecteer de beurtrol van de spelen.
Ik voetbal uitsluitend op het voetbalterrein.
Ik ben niet ruw in het spel.
Ik beschadig niets.
Ik hou de speelplaats net.
Enkel gezonde dranken zijn toegelaten (géén blikjes).
Met een briefje van mijn ouders mag ik tijdens de speeltijd binnen
blijven (onder de trap). Ik zorg dan wel voor een leesboek of ik maak
een taak. Bij het eerste belteken ga ik in de rij staan.
Ik mag ’s middags enkel naar huis met toelating van mijn ouders.
Enkel klasballen zijn toegelaten op de speelplaats (geen
golfballetjes, tennisballen, basketballen, …).
Ik breng geen speelgoed of gadgets mee naar school.
Enkel gezonde snoep is toegelaten tijdens de speeltijden.

Refterafspraken
• Ik kan een refterkaart kopen via het maandbriefje.
• We brengen onze boterhammen mee in
een brooddoos (géén alu.folie of plastic zakje)
• We verzamelen per klas vóór de refterdeur.
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• We zijn stil in de refter.
• De klasverantwoordelijke brengt de
verzamelbak voor de brooddozen om
12u05 naar de refter en brengt hem
om 13u30 terug naar de klas.
• Ik verlaat de refter pas op het teken
van de verantwoordelijke.

Zwemles
•
•
•
•

VOOR HET ZWEMMEN
Omkleden doe ik rustig.
Ik gebruik de toiletten voor het zwemmen.
Na het omkleden wacht ik in volledige stilte.
Ik ga door naar de stortbaden op teken van de leraar.

NA HET ZWEMMEN
• Ik kleed me rustig aan.
• Ik wacht bij de leerkracht in het portaal.

Klas
• Ik volg stipt de afspraken van mijn klastitularis en de vakleerkrachten.
• Mijn agenda laat ik dagelijks door mijn ouders ondertekenen.
• Ben ik een schrift of een boek vergeten voor mijn huiswerk of les,
kan ik enkel bij een klasgenoot terecht.
• Het maandbriefje breng ik de volgende dag ingevuld mee naar
de klas.
• Ik gebruik een stevige boekentas. Hierdoor beschadig ik de
boeken niet.
• Kom ik te laat op school, dan ga ik mij eerst aanmelden bij
de directeur.
• Bij mijn verjaardag breng ik geen geschenkjes mee. Een gezonde
traktatie kan wel. We gebruiken géén plastic zakjes (per leerling).

