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SCHOOLREGLEMENT 

 

 LEEFREGELS 
 
 

1. respect voor leeftijdgenoten 
2. respect voor volwassenen 
3. respect voor materiaal en milieu 
4. toezicht / veiligheid 
5. kledij 
6. taalgebruik 
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In onze school werken we aan een warme, positieve sfeer, waarin alle kinderen zich 

maximaal kunnen ontplooien. Goede afspraken zijn hierbij onontbeerlijk. 

Hieronder formuleren we een aantal leefregels voor de kinderen, die de basis vormen 

voor alle verdere afspraken op klas- en schoolniveau. We verwachten van ouders dat 

ze hun kinderen stimuleren om ze na te leven. 

 

1. RESPECT VOOR LEEFTIJDGENOTEN 
 

 Op onze school heeft iedereen het recht om ‘anders’ te zijn; verschillen zien 
we als een rijkdom. 

 Ruzie maken kan af en toe gebeuren, maar wordt niet opgelost door vechten 
of schelden. 

 Bij sport en spel blijven we sportief en we sluiten niemand uit. 
 Op onze school doet iedereen mee. Tegen pesten zeggen we duidelijk: NEE! 

Als iemand gepest wordt, melden we dit aan een leerkracht. We zoeken 
samen naar een oplossing. 

 Om de dag op een fijne manier te beginnen, zorgen we ervoor om OP TIJD 
aanwezig te zijn. 

 

2. RESPECT VOOR VOLWASSENEN 
 

 Volwassenen zijn verantwoordelijk voor een goede gang van zaken op school. 
Dit kunnen leerkrachten zijn of andere begeleiders. 

 We nemen een beleefde houding aan tegenover deze volwassenen. 
 We volgen stipt de aanwijzingen die ze ons geven. 
 Volwassenen zijn er om ons te helpen; ze zijn steeds bereid om te luisteren. 

 

3. RESPECT VOOR MATERIAAL EN MILIEU 
 

 We dragen zorg voor materiaal en zetten het steeds op de juiste plaats. 
o ons persoonlijk materiaal 
o materiaal van anderen 
o materiaal van de school 

 We brengen ons schoolmateriaal mee in een boekentas. Zwemgerief en 
turngerief zitten in een sportzakje. Deze zaken zetten we steeds op de 
afgesproken plaats. 

 Verloren voorwerpen bezorgen we aan de klasleerkracht. 
 Electronisch speelgoed en gadgets (gameboy, nintendo DS, PSP, MP3, i-pod, 

…) zijn niet toegelaten op school. Een gsm mogen we enkel meebrengen op 
uitdrukkelijk verzoek van de ouders en na toestemming van de directie. We 
gebruiken de gsm niet tijdens de schooluren. 

 We brengen geen speelgoed mee dat gevaarlijk is of geweld uitlokt. 
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 Samen zorgen we voor orde op school; we houden speelplaats en lokalen 
netjes en zetten materiaal op de juiste plaats. 

 We zorgen mee voor een schoon milieu door het afval op de juiste manier te 
sorteren. 

 

4. TOEZICHT / VEILIGHEID 
 

 We verlaten de klas, turnzaal, refter of speelplaats nooit zonder toestemming 
van een leerkrachten of begeleider. 

 Bij aankomst in de school gaan we naar de speelplaats. Bij het belsignaal 
gaan we rustig in de rij staan. 

 We gaan op een ordelijke, rustige manier naar de klas. 
 

5. KLEDIJ 
 

 We komen naar school in verzorgde kledij en schoeisel, aangepast aan de 
weersomstandigheden. Dure juwelen en make-up horen niet thuis op school. 

 Tijdens de lessen mogen we geen hoofddeksel dragen. Tijdens de turn- en 
zwemlessen dragen we de voorgeschreven kledij. 

 Tijdens de donkere wintermaanden dragen we een fluo-vestje. Deze periode 
loopt van de herfstvakantie tot de krokusvakantie. 

 

6. TAALGEBRUIK 
                                                                         

 Op onze school zien we verschillen als een rijkdom. Ook de verschillende 
thuistalen van onze leerlingen respecteren we. We vragen wel om op school 
zowel in de klas als daarbuiten het Nederlands als omgangstaal te gebruiken. 
Op die manier sluiten we niemand uit en oefenen we de onderwijstaal. 

 

 In ons taalgebruik tonen we ons respect voor volwassenen en medeleerlingen. 
Scheldwoorden, grof taalgebruik of pesterijen horen niet thuis op onze school. 
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