Schoolinterne afspraken eerste leerjaar

Samen leven, samen leren moet geleerd worden aan kinderen.
Aansluitend bij het schoolreglement en de brochure hebben we daarom met heel
het schoolteam schooleigen leefregels samengesteld.
Als uitgangspunt nemen we een gezonde sociale en emotionele ontwikkeling van
kinderen. Kinderen moeten vertrouwd gemaakt worden met regels, op hun niveau
en vanuit een positieve opvoedende houding.
Alle leerlingen van de lagere school ontvangen in het begin van het schooljaar een
boekje met onze afgesproken leefregels. In onze basisschool wordt bewust het
hele jaar door rond die leefregels gewerkt en dit van de kleuters tot het zesde
leerjaar.
Samen kunnen we voor een gezond en positief leer- en leefklimaat op school
zorgen. Wij hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en
meewerken aan de realisatie ervan.
Het boekje nemen de leerlingen bij ontvangst eerst mee naar huis om te laten
lezen door de ouder(-s). De ouder(-s) ondertekenen het boekje voor akkoord en
de kinderen nemen het boekje de dag daarna terug mee naar klas om daar te
gebruiken.

Schoolinterne afspraken
1. Toiletbezoek

Ik vraag toestemming om naar het toilet te gaan.

Ik ga ten laatste bij de eerste bel naar het toilet

Ik houd de toiletten netjes.

We spoelen altijd het toilet door.

We zijn zuinig met toiletpapier, water en
zeep.

Na het toiletbezoek was ik steeds mijn handen.

De toiletten zijn geen speelruimte.

2. Voorkomen

Teenslippers zijn niet toegelaten op school.

Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en
hygiënisch.

3. Omgang met anderen.
Ik vecht niet en maak geen ruzie.
Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen.
Ik lach niemand uit.
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4. Energie

Ik regel de radiatoren niet zelf.

Ik verspil geen water.

5. Middageten.

In de eetzaal ben ik rustig en heb ik goede
tafelmanieren.

Ik ben beleefd tegen de begeleiders.

Ik help mee om de refter netjes te houden. Het afval
wordt gesorteerd.

Hoofddeksels zijn verboden in de eetzaal.

6. Wij dragen samen zorg voor

Ik draag zorg voor mijn persoonlijke bezittingen,
mijn klaslokaal, mijn school.

Ik ben voorzichtig met al het materiaal dat ik op
school krijg en kan gebruiken.
Ik mag geen GSM gebruiken op school; best is dus
om geen GSM mee te brengen. Als mijn ouders het
nodig vinden dat ik om één of andere reden toch een
GSM meebreng naar school, houd ik mij aan
volgende afspraken: Ik zet bij aankomst in school
mijn GSM uit en geef hem af aan de leerkracht. Voor
het naar huis gaan kan ik het toestel weer afhalen bij
de leerkracht.
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7. Speelplaats

Geen lederen ballen toegelaten op de speelplaats.

Toiletten zijn geen speelplaats.

Ik speel sportief en sluit niemand uit.

Bij de eerste bel ruimen we de speelgoedkoffer op.

Bij de tweede bel sta ik rustig in de rij.

8. Speelplaats bij regenweer.

Bij regen spelen we altijd onder afdak
kleuterspeelplaats

Ik speel niet met ballen onder het afdak.

Ik pruts niet aan de paalbeschermers.

Ik vraag om naar het toilet te gaan.

9. Verjaardagen.
Bij verjaardagen brengen de kinderen geen
traktaat mee naar school. Ze mogen met de
snoepdoos, van bij de directeur, rondgaan in
de klas en een verjaardaggeschenkje kiezen
dat aangeboden is door de ouderraad.
Voor de leerkrachten wordt geen extrageschenk
meegebracht.
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Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes
mogen niet verspreid worden op school (wet
op de privacy).

10. Taal

Mijn omgangstaal is algemeen Nederlands.
Ik spreek iedereen beleefd aan.

Ik gebruik geen grove taal.

juf/meester/
De leraren noem ik meester of juffrouw en de
mijnheer de directeur spreek ik aan met “mijnheer de directeur”.
directeur
11. Verkeersveiligheid.

Ik draag best een fluojasje als ik me in het verkeer
begeef (fiets/rij/…)

Ik stap naast mijn fiets in de rij.

We stappen telkens per twee in de rij.

Eerst de voetgangers en dan de fietsers.

1.

2
Ik steek te voet het zebrapad over en stap dan pas
op mijn fiets.

Ik berg mijn fiets netjes in het fietsenrek en ik sluit
steeds mijn fiets met een fietsslot.
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12. schoolbus

Ik sta ’s morgens klaar als ik met de bus naar school
wil.

Ik volg de aanwijzingen van de begeleider.
Direct na het opstappen ga ik zitten
Pas nadat de bus stilstaat, sta ik op om af te
stappen. Bij het uitstappen, wacht ik tot de bus weg
is om onder begeleiding van een ouder (of grote
broer/zus), indien nodig, de straat over te steken.
13. Veiligheid.

Ik loop niet in de gangen.

Ik hang mijn jas aan de kapstok.
Ik wacht in de turnzaal op mijn ouder(-s), ik ga niet
vroeger door. Ik ga niet naar plaatsen waar ik niet
mag komen en ik kruip niet op de rekken of
speeltoestellen in de turnzaal.
‘s Middags of ’s avonds ga ik in de passende rij staan
of wacht ik op de speelplaats tot mijn ouders me
komen halen. Ben ik 15 min. na de lestijd nog in de
turnzaal, dan ga ik naar de opvang.
Geneesmiddelen mag ik niet innemen op school.
Daarvoor is steeds vooraf een attest van de dokter
noodzakelijk.
14. Ongevallen
Ik
Ik
Ik
Ik

verwittig onmiddellijk een volwassene.
vertel waar het ongeval gebeurd is.
vertel wat er gebeurd is.
vertel wie er bij betrokken is.

15.Wat bij brand?
Als ik brand opmerk verwittig ik zo vlug mogelijk een
volwassene en roep ik zo hard ik kan BRAND
Bij brandalarm verlaat ik onmiddellijk het lokaal
zonder lopen. Ik volg de richtlijnen van de
leerkrachten.
Ik verlaat de lokalen via de uitgangen die we bij de
oefening gebruiken.
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Ik laat al mijn materiaal achter.
Ik verzamel op de aangeduide en ingeoefende plaats.
16. klasafspraken.

Ik steek altijd mijn vinger op als ik aan het woord wil
komen.

Ik zet altijd mijn stoel netjes achter mijn bank.

Mijn bank is altijd netjes.

Ik hang mijn jas netjes aan de kapstok.
We geven al ons materiaal een vaste plaats.

17. hygiëne
Ik heb altijd een zakdoek mee Ik gebruik best
papieren zakdoekjes. Ik gooi de papieren zakdoekjes
zorgvuldig weg in de vuilnisbak. Bij niezen bedek ik
mijn mond en neus met een (papieren) zakdoekje.
Als ik geen zakdoekje bij de hand heb, bedek ik mijn
mond en neus. Als ik ziek ben blijf ik thuis.
18. Gezondheid

Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee.

Frisdrank is in geen enkel geval toegelaten op school.
Er kan water gedronken worden van de
daarvoor voorziene drinkfonteintjes.
In de opvang ’s morgens en na de school kan
een drankje en een boterham (of gezonde
versnapering) van thuis meegebracht worden.
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19. milieu
Ik zorg mee voor een nette school. Papiertjes en
restjes gooi ik in de vuilbak. Ik sorteer al het afval in
de juiste vuilbak.
Ik draag mee zorg voor een proper milieu door zo
weinig mogelijk afval te veroorzaken. Vb. brooddoos
met naam.
20 Een hechte vriendengroep
zie nr. 3
21 schoolmateriaal

Ik teken niet op de banken en op mappen.
Ik verzorg de gekregen handboeken en schriften.

22. stiptheid

8u 30

13u 15

Ik ben vóór het belsignaal ‘s morgens en ’s middags
op de school.
Als ik aan de voorkant binnenkom, ga ik via de
kleuterspeel-plaats naar de speelplaats van het lager.
Bij regenweer plaats ik dan mijn boekentas aan de
klas en ga onmiddellijk onder het afdak van de
kleuterspeelplaats.

23. Orde en netheid

Ik plaats mijn boekentas aan de kant.

24. Huiswerk en lessen.
Ik maak mijn huiswerk netjes.
Wanneer ik dat niet heb kunnen doen, verwittig ik de
leerkracht met een briefje of een nota van mijn
ouders in mijn agenda.
Ik laat mijn ouders mijn agenda inkijken en
ondertekenen.
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25. Turnlessen

In de turnlessen draag ik de voorgeschreven
turnkledij.

Ik draag zorg voor mijn shirt en broek en stop deze
in een tasje dat steeds aan de kapstok hangt.

Ik doe gymschoenen aan om te turnen.

Wekelijks wassen van de turnkledij.

Handtekening kind

Handtekening ouders

……………………………………………

……………………………………………………
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