
SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLING 

De school is méér dan een gebouw waar we leren en waar kennis bijgebracht 
wordt. Het is een plaats waar we samen leren leven. 
Iedereen moet zich gelukkig kunnen voelen: leerlingen, leerkrachten, directie 
en dienstpersoneel. Iedereen is erbij betrokken. 

Daarom maken we enkele duidelijke afspraken, met als grote slogan: 

RESPECT VOOR ZICHZELF EN VOOR DE ANDERE. 

 
Iedereen die zichzelf respecteert, heeft oog en aandacht voor wat er in en 
rond hem gebeurt.  

Iedereen moet op iedereen kunnen rekenen. Niemand is meer of minder. 

Eerbied hebben voor elkaar. Pesten is uit den boze. 

Beleefdheid en vriendelijkheid zijn kosteloos overal, ook buiten de school en 
op de schoolbus en ……………………………………… (eventueel zelf invullen). 
 
In het schoolgebouw gedragen we ons rustig: in de gangen, in het klaslokaal 
alleen of onder de leiding van juf of meester: “gebouw in ... gebabbel uit”. 
 
Elke woensdag proberen we een stuk fruit mee te brengen naar school: 
woensdag is fruitdag. Ook op andere mogen we natuurlijk een stuk fruit 
meebrengen. 

 
We brengen ons stuk fruit of ons tussendoortje mee in een “koekjesdoos”; 
zonder verpakking dus. Zo zorgen we voor veel minder afval.  
 
We drinken op school enkel water, melk, choco of fruitsap. 
 
We snoepen op een verantwoorde manier: kauwgom, chips, blikjes en glazen 
flesjes laten we thuis. 

Voor onze verjaardag proberen we snoepgeschenken (chips, kauwgom, …) te 

vermijden. Indien we toch een snoepgeschenk krijgen (verjaardag, …): dan 

nemen we het snoepgeschenk niet mee naar de speelplaats, maar nemen we 

het mee naar huis. 

 

We hebben ook respect voor de dingen: we beschadigen geen gebouwen, 
meubilair, bussen en planten. 

Voor onze veiligheid dragen we dagelijks op weg van en naar school en tijdens 
schooluitstappen ons fluorescerend jasje.  

Elektronische toestellen (GSM, elektronische spelen, iPod, Cd-speler, MP3-
speler, kortom dure spullen, …) en verzamelobjecten en/of rages (kaarten, 
stickers, …) laten we altijd thuis, dan kan er niets ergs mee gebeuren. Dit 
doen we ook tijdens uitstappen, schoolreizen, zee- en bosklassen en 
sportactiviteiten. 

Op de speelplaats 

We houden de speelplaats net m.a.w. we gooien het afval in de vuilnisbakken 
of in de PMD-containers. Op de groene strook (schoolrestaurant) spelen we 
enkel wanneer de leerkracht het touw opent.  

Op de speelplaats plaatsen we onze boekentassen ordelijk in de voorziene 
boekentasstroken. Mappen, boeken en schrijfgerief laten we in onze 
boekentas. 

De speeltijd wordt een leuke tijd van ontspanning. We dragen zorg voor de 
speelgoedkoffers.  

We vragen toestemming aan de leerkracht op de speelplaats om te drinken 
aan de drinkwaterfontein.  

Op de speelplaats van het zesde leerjaar spelen we ’s middags met de 
speelgoedkoffers: maandag (zesde leerjaar), dinsdag (vijfde leerjaar), 
donderdag (vierde leerjaar) en vrijdag (derde leerjaar). We gaan pas naar 
“onze” speelplaats terug als de schoolbel rinkelt. 

Tijdens de pauzes gaan we naar de toiletten, de andere tijdstippen vragen we 
om toelating.  
In de toiletten zijn we rustig en we houden de toiletten net.  
 
We blijven steeds op de speelplaatsen: we gaan niet op eigen houtje naar de 
polyvalente zaal, de sportzaal, de klas, … . 
 
Bij het belsignaal (einde speeltijd) gaan we onmiddellijk in de rij staan. 

De voetbalafspraken op de speelplaats 

Op de speelplaats van het eerste en tweede leerjaar houden we rekening met 
de voetbalafspraken: maandag en donderdag (eerste leerjaar), dinsdag en 
vrijdag  (tweede leerjaar). Op woensdag voetballen we helemaal niet.  



Op maandag en donderdag mogen de tweede leerjaren voetballen op een 
strook naast de kleutergebouwen met een schoolbal die in de klas ligt. Dit 
geldt op dinsdag en vrijdag voor de eerste leerjaren. 

We houden rekening met de voetbalafspraken op de grote speelplaats: 
maandag (derde leerjaar), dinsdag (vierde leerjaar), donderdag (vijfde 
leerjaar) en vrijdag (zesde leerjaar). Op woensdag voetballen we helemaal 
niet. 

Op de speelplaats van het zesde leerjaar houden we rekening met de voetbal- 
en/of het basketbalrooster.  

We gebruiken tijdens het voetballen enkel de schoolballen die in de klas 
liggen.  

We brengen per speeltijd één schoolbal (met de naam van het leerjaar) mee 
naar de speelplaats. Zonder toestemming van de sportleerkracht gaan we niet 
binnen in de sportzaal. 

Tijdens de ochtend- en avondspeeltijd (en op woensdagmiddag) gebruiken we 
enkel de schoolballen die we vinden in een ton onder de trap. ’s Ochtends 
voetballen we enkel tot 8.30u. 

Wanneer er geen schoolballen meer zijn, voetballen we een tijdje niet. 

In de klas 

We hebben orde in de lessenaar, in de boekentassen en in de kasten.  
Rondslingerende zaken bergen we (op de juiste plaats) op. 

Het schoolgerei, de boeken en het klasmateriaal behandelen we met zorg.  

Tijdens de knutselactiviteiten dragen we, indien nodig, een schort zodat we 
met nette kledij naar huis kunnen. 

We leven de klasafspraken na. 

In het schoolrestaurant 

Nette tafelmanieren horen er natuurlijk bij. Zo worden de eetpauzes 
gezellige ontmoetingen. In het schoolrestaurant blijven we rustig.  

We komen het schoolrestaurant in stilte binnen. We gaan rustig naar onze 
plaats of naar de toog. Aan de toog wachten we geduldig onze beurt af.  

 
Na het eten ruimen we de tafel af en verlaten het schoolrestaurant in stilte. 
Een afspraak voor de tafelchefs: we plaatsen de potten op tafel. Zo kunnen 
alle leerlingen zichzelf bedienen. 

 
Tijdens de studie in het schoolrestaurant 

Tijdens de studie zitten we op de plaats van de boterhameters. We laten 
altijd één plaats tussen en kijken allen dezelfde richting uit. 

We werken in stilte en laten onze buur met rust. Voor de studie begint, gaan 
we naar het toilet. Als we klaar zijn met ons werk, verlaten we rustig de 
studie. 

Wie zich niet aan de regels houdt, verlaat de studie. 

Op de kleuterspeelplaats 

Op de kleine speelplaats en het voetbalveld naast de opvang, op de grote 
speeltoren en op het speeleiland (Jules-klassen) mogen we altijd spelen. 
 
Bij het belsignaal gaan we onmiddellijk in de rij staan.  
 
De volgende plaatsen betreden we enkel na toestemming van de leerkracht: 
het grasplein achter het touw rondom het speeleiland van de allerkleinsten, 
de zone voorbij de witte streep ter hoogte van de groene poort en de houten 
fietsenstalling. 
 
We voetballen op het voetbalveld enkel tijdens de korte speeltijden en over 
de middag. ’s Morgens voetballen we niet. 
 
We gebruiken tijdens het voetballen enkel de schoolballen uit de ballenton. 
Hiervoor vragen we toestemming aan de toezichthoudende leerkracht. 
Wanneer er geen schoolballen meer zijn, voetballen we een tijdje niet. 
 
Op het speeleiland spelen enkel de Jules-klassertjes en iets oudere kleuters 
die kunnen genieten van een rustig moment. Klimmen en klauteren op de 
daken van de speelhuisjes en op de zittafels is uit den boze.  
 
Bij “matig” regenweer mogen we buiten spelen, maar we spelen niet op de 
grote speeltoren. Bij “hevig” regenweer blijven we binnen in de speelzalen of 
spelen we onder de grote luifel. 
 
Handtekening van de leerling  Handtekening van de ouders 


