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Deel  1 Leerling en school  
 

3.1 Leefregels voor leerlingen 
Algemeen: 

• Ik spreek altijd Nederlands op school 
• Ik breng géén speelgoed of materiaal mee naar de school, tenzij dit speciaal wordt 

gevraagd. 
• Als de bel gaat, ga ik rustig naar mijn klas en maak in stilte een rij aan mijn lokaal. 

 
3.1.1 Ik en mijn houding 

• Ik heb respect voor anderen. 
• Ik ben beleefd. 
• Ik vecht niet en maak geen ruzie. 
• Ik scheld niemand uit. 
• Ik  luister en doe wat gevraagd wordt 
• Ik heb eerbied/respect voor het bezit van anderen. 
• Ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten. 

• Ik draag zorg voor materiaal en gebruik het voor wat het dient. 
• Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota's van de school af. 
• Ik heb respect voor het werk van de poetsvrouwen. 
• Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de leraar of  de begeleider. 

 
3.1.2 Ik, gezondheid en hygiëne 

• Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch. 
• Voor elke vakantie wordt mijn hoofdhaar door het kriebelteam gecontroleerd. 
• In de toiletten past netheid en hygiëne. 

• In de turnles draag ik de voorgeschreven turnkledij. 
• Ik neem mijn turnkledij voor iedere vakantie mee naar huis om te wassen. 
• Ik breng alleen gezonde afvalarme versnaperingen mee en op woensdag steeds een 

stuk fruit of groente. 
• Ik kan steeds drinkwater uit de kraan vragen. 

 
3.1.3 Ik en zorg voor het milieu 

• Ik zorg mee voor een nette school. 
• Ik steek mijn boterhammen in een brooddoos en gebruik dus geen aluminium - of 

vershoudfolie. 
• Ik sorteer afval op de juiste manier.  
• Ik breng geen drinkblikjes of -brikjes mee maar maak bij voorkeur gebruik van een 

drinkbus. 
• Ik steek mijn koekjes in een doos. 

• Ik draag zorg voor het groen op de speelplaats. 
 
3.1.4 Ik en mijn taalgebruik 

• Op school spreek ik steeds Algemeen Nederlands ook tijdens de speeltijd. 
 
3.1.5 Ik en schooltaken (voor de leerlingen van de lagere school) 

• Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen 
• Wanneer ik dat niet heb kunnen doen, verwittig ik de leraar. 

 Dit kan op volgende wijze: - door een nota van mijn ouders in mijn agenda; 
      - door een briefje van mijn ouders. 
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• Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem dagelijks tekenen door één van mijn 
ouders. 

• Wanneer ik om gezondheidsredenen niet mag zwemmen of turnen breng ik een 
attest mee naar school. 

• Als het belsignaal het begin van de studie aangeeft, begeef ik mij naar de 
afgesproken plaats. 

• In de studie maak, ik mijn taken en leer mijn lessen. 
• Ik zorg voor een rustige werkomgeving zodat ik mijn schoolvrienden niet stoor tijdens 

hun studieactiviteiten. 
 
 
3.1.6 Ik en mijn materiaal 

• Ik zorg ervoor dat schriften voorzien zijn van mijn naam. Boeken die ik in september 
krijg, geef ik aan het einde van het schooljaar terug in de staat waarin ik ze kreeg. 

• Ik draag zorg voor mijn kledij en mijn schoolgerei en laat niets rondslingeren. Ik 
voorzie mijn schoolgerei van mijn naam. 

• In mijn schooltas zit alles netjes bij elkaar en steekt enkel het nodige. 
• Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het zwemmen 

en de turnles. 
• Kleuterschool => mijn schooltas staan op de aangeduide plaats 
• Mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling. 
• Ik breng verloren voorwerpen naar een aangeduide plaats. 
•  

 
3.1.7  Ik en spelen 

• Ik speel sportief en sluit niemand uit. 
• Ik breng géén speelgoed mee naar school, tenzij dit speciaal wordt gevraagd.  
• Ik vermijd ruwe en gevaarlijke spelen. Ik respecteer elkaars spelen en speelgoed. 
• Ik speel zoveel mogelijk samen met anderen en laat mijn computerspelletjes,  

verzamelingen zoals o.a.: Pokemonkaarten, voetbalkaarten dus thuis. Ook gevaarlijke 
voorwerpen horen niet thuis in de school. 

• Ik laat mijn gsm bij voorkeur thuis. Moet je deze meebrengen, dan geef je deze af bij 
het begin van de schooldag aan het secretariaat of de klasleerkracht. 

• In de klassen, gangen en toiletruimtes speel ik niet. 
• Bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk op de speelplaats en blijf er tot het 

belsignaal gaat. 
 
 
 

3.2 Veiligheid en verkeer 
 
3.2.1 Ik en toezicht 

• Ik kom 's morgens niet vroeger dan 7.00 u. op de speelplaats. 
• Ik verlaat de klas of de speelplaats niet zonder de toestemming van de toezichter. 
• 's Avonds ga ik in de passende rij staan en wacht ik op de speelplaats tot mijn ouders 

me komen afhalen. Indien mijn ouders of bekenden mij nog niet afgehaald hebben, 
begeef ik mij naar de opvang of de studie. 
 

3.2.2 Ik en het verkeer 
• Ik kies de kortste en veiligste weg om naar school te komen en naar huis te gaan. 

Neem ik toch een andere weg dan afgesproken en er gebeurt iets, dan komt de 
verzekering van de school NIET tussen.  

• Ik blijf niet rondhangen onderweg en respecteer de verkeersregels. 
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• Ik wacht binnen de schoolmuren op de persoon die mij komt afhalen.  
• Kom ik met de fiets naar de school dan zorg ik ervoor dat mijn fiets steeds in orde is. 
• Ik neem mijn fiets aan de hand tussen de schoolpoort en de fietsenstalling (aankomst 

én vertrek). 
• Ik draag mijn fietshelm tijdens schooluitstappen met de fiets. 

 
 
3.2.3 Ik en veiligheid 

• Ik plaats niets voor nooduitgangen en versper geen gangen, trappen en in- of uitgan-
gen. 

• Ik ga rustig en ordelijk van en naar de klassen en op de trappen. 
• Ik ga niet naar plaatsen (vb. kelder, zolder, keuken,...) waarvan aangeduid is dat ik 

er niet mag zijn. 
• Ik raak geen elektrische toestellen en schoolmateriaal  aan zonder toestemming. 
• Ik raak geen onderhoudsproducten aan. 

• Als ik geneesmiddelen moet innemen, is de leerkracht hiervan schriftelijk verwittigd. 
Bij de kleuters wordt de medicatie aan de leerkracht overhandigd.  

• De leerkrachten zijn niet verantwoordelijk voor inname van de medicatie. 
 
3.2.4 Wat te doen bij ongeval waarbij een kind van onze school betrokken is? 

• Ik verwittig onmiddellijk een volwassene. 
• Ik vertel: 

- waar het ongeval gebeurd is; 
- wat er gebeurd is; 
- wie erbij betrokken is.  

 
3.2.5 Wat te doen bij brand? 

• Bij brand verwittig ik onmiddellijk een leerkracht. 
• Bij brandalarm verlaat ik onmiddellijk het lokaal via de uitgangen die we bij de 

oefening gebruikten, zonder lopen. Ik volg de instructies van de leraren: 
- ik verlaat de lokalen via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten; 
- ik laat al mijn materiaal achter; 
- ik verzamel op de aangeduide en ingeoefende plaatsen. 

 
 

3.3 Ik en het schoolreglement 
 
3.3.1 Wat als ik de afspraken niet naleef? 

• Ik krijg een mondelinge opmerking. 
• Ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda en mijn ouders ondertekenen. 
• Ik word naar de directeur gestuurd. 
• De leraar en of de directeur nemen contact op met mijn ouders en bespreken mijn 

gedrag. 
• Ik word een tijdje afgezonderd (onder toezicht en minder dan één dag). 

 
Indien ik de afspraken meermaals niet naleef, kan de directeur een tuchtprocedure starten.  
 

 


