SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN
★

We zijn beleefd en vriendelijk tegen de directeur, leerkrachten, mensen van de opvang,
poetspersoneel, medeleerlingen en anderen (vb. stagejuf, - meester, leesmama, enzo.).
We groeten ze als we ze tegenkomen.

★

We geven voorrang aan volwassenen bij het betreden van een lokaal of bij het binnengaan in de gang.

★

We zijn lief en verdraagzaam voor elkaar. We maken geen ruzie.

★

We lossen problemen op zonder geweld of vuile woorden te gebruiken.

★

We kunnen oprecht ‘sorry’ zeggen als we iets mispeuterd hebben.

★

We praten steeds keurig met twee woorden. We gebruiken geen dialect.

★

We dragen geen piercings of tatoeages. Jongens dragen geen oorringen.

★

We dragen een hoofddeksel enkel op de speelplaats, nergens binnen.

★

We dragen zorg voor ons persoonlijk gerief (o.a. kledij), maar ook voor het gerief van de school
(schrijfgerief, boeken, meubilair, enzovoort).

★

We respecteren het werk van het onderhoudspersoneel en dragen zorg voor ons klaslokaal,
de gangen, de speelplaats en turnzaal, refter, kleuterzaal, enz.

★

We gooien ons afval in de juiste vuilnisbakken. Wij sorteren.

★

We brengen onze boterhammen mee in een brooddoos. Ook fruit of droge koek kunnen bewaard
worden in een doosje. We gebruiken geen aluminiumfolie. We beperken ons afval en zorgen
zo voor het milieu.

★

We praten niet tijdens het eten ’s middags.

★

We houden ons aan de gemaakte afspraken i.v.m. klas- en schoolorganisatie.

★

We zorgen ervoor steeds op tijd op de school te zijn, ook de kleuters.

★

We zijn dagelijks in orde met taken en lessen.

★

We geven alle briefwisseling onmiddellijk thuis af en bezorgen eventuele antwoordstrookjes reeds de
volgende schooldag aan de leerkracht terug. De leerkracht houdt er rekening mee als ouders gescheiden zijn.

★

We zijn stipt in orde met turn- en zwemkledij.

★

We stoppen ons spel bij het eerste belteken en stappen naar onze stip. We staan stil op onze stip in
de rij en zwijgen bij de tweede bel.

★

We gaan in een rij naar binnen en naar buiten, steeds onder begeleiding van een leerkracht.
We lopen niet! We praten niet!

★

We verlaten de speelplaats of de school nooit zonder toestemming van een leerkracht.

★

We lopen niet voorbij de rode lijn.

★ We gaan met de rang mee of wachten op de speelplaats tot ze ons komen afhalen.
★ We nemen de kortste weg van huis naar school en omgekeerd, omwille van de verzekering.
★ We rijden niet met onze ﬁets op de speelplaats, we nemen de ﬁets aan de hand.
★ We plaatsen onze ﬁets in het ﬁetsenrek en komen niet aan de ﬁets van een ander.
★ We plaatsen onze boekentas op het rek, ook jassen en ander gerief horen op het rek te liggen.
★ We hangen enkel onze turnzak en onze jas aan de kapstok in de gang.
Andere zaken horen hier niet thuis.
★ We voetballen enkel met een balletje van de school en dit enkel op de voetbalkoer
en op afgesproken tijdstippen.
★ We mogen spelletjes meebrengen van thuis. We zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.
★ We brengen geen smartphone, smartwatch, tablet, draagbare PC, Nintendo, enz mee.
Ook geen speelgoedwapens. Deze horen niet thuis op de school!
★ We dragen zorg voor het gerief uit de spelkoﬀer en bergen alles netjes op na het spel.
★ We mogen ideeën doorspelen aan de leden van het kinderparlement.
★ We mogen niet snoepen op de school. Een droge koek, stuk fruit of rauwe groenten mogen we meebrengen.
★ Op woensdag is het fruitdag, dan brengen we enkel fruit of groenten mee.
★ We brengen geen frisdrank, kauwgom, chips, chocolade, ijsjes of snoepjes mee.
★ We mogen in de klas een ﬂesje water bij ons hebben om van te drinken, gebruik liefst een drinkbus.
★ We brengen voor onze verjaardag geen individuele cadeautjes of taart mee, wel een stukje cake,
droge koek of fruit.
★ We vragen aan de leerkracht de toestemming om naar het toilet te gaan en beperken dit tijdens de les.
★ We spoelen het toilet door en verspillen geen toiletpapier. We gebruiken het papier om onze handen
af te drogen, niet als toiletpapier. We zijn zuinig met papier om handen af te drogen.
★ We wassen onze handen na het toiletbezoek en draaien steeds de kraan dicht.

