1.4. Onze oproep aan de kinderen
Wij verwachten van alle kinderen dat ze toffe leerlingen zijn ! Maar… wat is een toffe
leerling ? Omdat jij een belangrijk deel uitmaakt van onze school, verwachten we ook
dat je mee aan onze school bouwt ! Wat betekent dat ?

Op school respecteer je de leefregels.
1. Afspraken in en buiten de school
• Doe een ander niet aan wat je zelf niet graag hebt.
• Je bent vriendelijk voor iedereen.
• Je bent beleefd : dank je wel zeggen, mensen laten uitspreken, niet tussen
pratende mensen lopen.
• Je toont respect voor de anderen en voor hun materialen.
• Je kan iets leuks zeggen van de andere.
• Vechten, ruziemaken, pesten of iemand uitsluiten kunnen niet.
• Als je merkt dat iemand gepest wordt, meld je het meteen aan de directeur of
een leerkracht.
• Roddelen is een vorm van pesten, en doe je dus niet !
• Anderen aanzetten om iets fout te doen past niet.
• Als je eens iets fout deed, verontschuldig je je spontaan.
• Op school spreek je verzorgd Nederlands.
• Je kan je beheersen in de klas en op de speelplaats.
• In de gang, op de trappen en in de deuropening laat je bezoekers en leerkrachten
voorgaan.
• Eerlijk en behulpzaam zijn siert je.
• Je kapsel en kleding zijn verzorgd zonder opvallend te zijn.

2. Veiligheid op straat en in school

•
•
•
•
•
•
•

Zorg dat je ruim op tijd vertrekt en tijdig op school bent.
Je neemt de kortste of veiligste weg van huis naar school en terug.
Onderweg let je erg goed op de verkeersregels.
Je verlaat de speelplaats nooit zonder toelating.
Je gaat rustig van en naar de klassen en zeker op de trappen.
Bij alarm volg je heel nauwkeurig de richtlijnen.
Bij een ongeluk waarschuw je meteen een volwassene in de
school.

3. Speeltijden
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•
•
•
•
•
•
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•
•

Tijdens de pauze blijf je niet rondhangen in de klas, de gang of het toilet.
Als je naar de klas mag, meld je dat aan de leerkracht op de speelplaats.
Je speelt sportief zonder ruw te zijn.
Je draagt mee zorg voor het groen op onze speelplaats.
Afval sorteer je netjes in de geschikte vuilnisbak.
Je brengt alleen gezonde tussendoortjes mee. Chocolade, chips en snoep laat je
thuis.
Drank breng je mee in een herbruikbare fles of bus. Frisdrank en sportdrank
laten we thuis ! Water, melk of fruitsap zijn prima dorstlessers.
Problemen meld je aan een leerkracht of de directeur.
Fijne ideeën of vragen kan je kwijt bij het kinderparlement.
Bij het eerste belsignaal stop je met spelen, ruim je het spelmateriaal op en ga je
rustig naar de rij.
Bij het tweede belsignaal sta je op je plaats in de rij en ben je stil.

1. In de eetzaal
• Jouw eten breng je mee in een brooddoos (zonder aluminiumfolie !), drank in een
herbruikbare drinkbus of –beker. Uiteraard zijn frisdrank en sportdrankjes ook
hier uit den boze. Al je materiaal is getekend.
• Aan tafel blijf je rustig en verzorg je je houding.
• Je bent beleefd tegenover je tafelgenoten en de toezichters.

2. Milieu
• Je sorteert afval in de juiste vuilnisbak : papier, PMD, fruitafval, restafval.
• Je voorkomt afval door gebruik van een brooddoos en een drinkbus.
• Liever een halve appel in de buik dan een hele in het compostvat !
• Woensdag is het fruit- of groentedag.

Op school volg je ook de leerregels

•
•
•
•

In de klas doe je je best om goed mee te werken.
Als je iets niet verstaat, vraag je om uitleg voor, tijdens of na de les.
Je leert je lessen en maakt tijdig je huiswerk.
Je zorgt ervoor dat je altijd het nodige schoolgerei mee hebt, ook voor het
zwemmen en de turnles.

