
➢ Komen en gaan 
❖ Als ik te voet ben, kom ik binnen langs de schuifdeur. 
❖ Als fietser kom en ga ik met de fiets aan de hand langs de 

fietsenstalling. 
❖ Ik neem afscheid aan de ingang en ga direct naar de speelplaats; 

mama of papa blijven niet staan. 
❖ Eenmaal op school blijf ik daar ook, tenzij ik ’s middags thuis ga 

eten. Als ik thuis ga eten, kom ik pas tegen 12u50 terug naar 
school. 

❖ Na schooltijd komen ze me halen:  
▪ Op de speelplaats (tijdens Corona-maatregelen op straat) 

▪ Op een afgesproken plaats buiten de school 
▪ In de ophaalstudie 

           Ik verlaat de school nooit alleen zonder toestemming! 
 

➢ OP de Speelplaats 
❖ Ik blijf op de speelplaats; in de gangen en op de trappen wordt 

niet gespeeld. 
❖ Er wordt enkel gevoetbald tijdens de korte speeltijd op de 

voorziene plaats. 
❖ Ik houd me aan het vooropgestelde voetbalrooster en luister naar 

de toezichter. 
❖ Met de klasbal mag je kiezen wat je speelt, maar GEEN voetbal. 
❖ Ik draag zorg voor alle spelmateriaal (spelkast, spelwinkel, 

spelrugzak) en speel op een veilige manier. 
❖ Als de rode vlag aan de spelwinkel uithangt, wordt er niet met 

ballen en met de spelrugzak gespeeld. 
❖ Ik breng geen snoep mee naar school. 
❖ Lege koekendoosjes horen thuis in het klasmandje. 
❖ Papier en ander afval horen thuis in de vuilnisbakken, niet op de 

grond. 
❖ Ik ben beleefd tegen iedereen. 
❖ Bij ongepast gedrag volgt een straf. 
❖ Wanneer het belt, stoppen we met spelen en gaan we naar de rij. 
❖ We doen een klapspelletje op de muziek. Als die stopt, staan we 

stil en flink in de rij. 
 
 

    Dit heb ik gelezen en goedgekeurd, 

➢ In de eetzaal 
❖ Ik kom rustig binnen en loop niet naar mijn plaats. 
❖ Tijdens het eten zijn we stil en zitten we keurig op onze stoel. 
❖ Ik eet beleefd en als ik klaar ben, neem ik een leesblaadje. 
❖ Als ik iets wil overlaten, vraag ik dat pas op de afgesproken 

tijdstippen en beslist de toezichter. 
❖ Ik drink mijn flesje of beker helemaal leeg en zet dit netjes weg. 
❖ Als ik mijn eten vergeten ben, vraag ik in de eetzaal een boterham 

met confituur. 
❖ Op het teken van de juf verlaat ik de eetzaal in stilte en laat mijn 

plaatsje proper achter. 
❖ Ik laat mijn lege brooddoos aan de toezichter zien en gooi mijn 

afval zelf in de vuilnisbak. 
❖ Als ik een warme maaltijd neem, proef ik van alles een beetje. 
❖ Het dessert neem ik niet mee naar de speelplaats, maar eet ik in 

de eetzaal op. 
❖ Als ik naar de rustige speeltijd wil, breng ik zelf iets mee naar de 

eetzaal waarmee ik me rustig kan bezig houden. 
❖ Als ik mij niet aan de afspraken hou, word ik apart gezet. 

 

➢ In de klas 
❖ Ik draag zorg voor het schoolmateriaal. 
❖ Ik maak altijd mijn huiswerk en studeer mijn lessen. 
❖ Ik houd me aan de klasafspraken. 
❖ Ik ben vriendelijk, beleefd en behulpzaam tegenover iedereen. 
❖ Ik zorg dat alles genaamtekend is. 

 
➢ Allerlei 
❖ Ik gebruik de lift enkel met toestemming van directie of juf. 
❖ Ik maak gebruik van de toiletten die voor de leerlingen bedoeld 

zijn. 
❖ Toiletten hou ik zuiver en rein; hier is het geen speelterrein! 
❖ Vergeet daarna je handen niet te wassen! 
❖ Gsm’s zijn enkel toegelaten mits toestemming van directie en 

onder bepaalde voorwaarden.  
 
 
 

     …………………………………………………………………..…. 
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