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In ‘Het schoolleven’ vinden we wat we nodig hebben om ons samenleven op 
school voor iedereen aangenaam te maken. Je leest hier een aantal afspra-
ken die je zeker moet respecteren. Tevens lees je alles over een aantal ge-
woontes op de school en enkele typische activiteiten.  
Héél belangrijke regels staan niet alleen hieronder, maar ook in ‘het School-
reglement’. Wettelijke bepalingen staan in de ‘Infobundel onderwijsregelge-
ving’. Je ouders moeten deze teksten goed lezen! Ze vinden ze op de websi-
te. 
 
Er staan in dit boekje veel afspraken. En het is zeker nog niet volledig.  
Samen leven met anderen is niet altijd eenvoudig. 
Maar als we uitgaan van ‘respect’ voor elkaar, dan ko-
men we al een heel eind verder.  
Het respectbord geeft al meteen enkele belangrijke af-
spraken mee! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ons kleuterhuis 
De nodige inlichtingen voor ouders van kleuters staan in een afzonderlijke 
brochure ‘Ons kleuterhuis, een wegwijsboekje voor ouders’.  
 

Een fijne houding 
Wij zijn voorname kinderen, vriendelijk en beleefd. We kloppen even aan 
voor het naar binnen gaan, gebruiken een keurige taal. Dit is voor iedereen 
leuk! 
 

Verzorgde kledij  
We zijn trots op onszelf en onze kledij is verzorgd en aangepast aan de situ-
atie.  
 

We dragen zorg voor onze spullen 
We zorgen ervoor dat al onze spullen genaamtekend zijn!  
De schooltas is van een goede kwaliteit, zodat we onze boeken en schriften 
net houden. Klevers, badges e.d. i.v.m. een politieke overtuiging zijn verbo-
den, iedereen moet zich op school kunnen ‘thuis voelen’. 
 

Schade… 
In de klas mogen we alles wat we nodig hebben, gebruiken van de school: 
boeken, passers, latten, …. 
We krijgen ook alles wat nodig is om te leren en om taken te maken mee 
naar huis. Indien we materiaal of boeken verliezen, moedwillig beschadigen 
of beschadigen door gebrek aan zorg, dan zal dit moeten vergoed worden.  
 

Taken en lessen  
Onze klasagenda wordt grondig bijgehouden en dagelijks door één van de 
ouders ondertekend. Brieven en andere zaken die we moeten afgeven, note-
ren we in onze agenda. Toetsen worden thuis nagezien en ondertekend! 
Via Classroom (zie het Google account) zullen ook brieven en mededelingen 
doorgegeven worden. Gelieve deze naast de agenda dagelijks even te con-
troleren.   
We zorgen ervoor dat we ’s avonds alles wat we nodig hebben, meenemen 
naar huis. Eens de juf of meester uit de school is, kunnen en mogen we de 
klas niet meer in. Er zijn op onze school duidelijke afspraken over huistaken. 
 

Middagsport 
Op dinsdagmiddag en donderdagmiddag zal er mogelijkheid zijn om deel te 
nemen aan ‘middagsport’. Reserveschoenen en eventueel kledij is geen over-
bodige luxe. Breng gerust een extra turnzak mee.  
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Speelplaats 
Ruwe en gevaarlijke spelletjes horen natuurlijk niet thuis op de speelplaats! 
Respect op de speelplaats blijft de hoofdregel. 
Volgende afspraken zijn steeds geldig:  

 Als je de bel hoort, naar de klas zoals het hoort. 

 We zijn er om elkaar te helpen, nietwaar? 

 Zeg ik STOP, hou dan op! 

 Alles en iedereen op zijn plaats en een plaats voor 
alles en iedereen.  

 We spelen samen zoals het moet en dragen zorg voor ons speelgoed.  

 Op de speelplaats in ons sas, in een zone waar ik pas. 
 

De bel  
 Bij het elektronische belteken nemen we rustig onze schooltas en dan 

stappen de kinderen van het eerste en tweede leerjaar naar de rij en 
de kinderen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar zelfstandig naar de 
klas.   

 Bij de handmatige bel blijven we mooi staan en luisteren naar de in-
structies die gegeven worden door de juf aan de bel.  

 

Speelplaats met zones 
De speelplaats is opgedeeld in zones. In het kleuterdorp  spelen enkel kleu-
ters. De kinderen van het lager spelen dan op het andere deel van de speel-
plaats. Het kleuterdorp blijft aldus veilig en rustig.  
Volgende zones zijn vrij voor het lager om te spelen: gewone speelplaats 
(naast de kleuterdorp), tribune, balzone en ’t rustplekje (= aan de grass-
peelplaats aan het oranje hekken), botsbal (aan de zijmuur van de 
zonnetjesklas), bouwzone (tussen het pirateneiland en de tribu-
ne).  
Enkel de tuinbuddies komen in het Moestuintje. Dit zal vooral op 
de dinsdagen zijn met juf Annelies voor klas 6 en klas 2. 
 

Binnenblijven? 
Tijdens de speeltijden en de middagpauze blijft niemand zonder bewaking in 
de klaslokalen. We gaan nooit zonder toestemming naar de Pont-Zuid. 
Als we moeten binnenblijven tijdens de eerste speeltijd of tijdens de mid-
dagpauze, volgen we de instructies van de leerkracht.  
 

Mag de jas uit? 
Wie op de speelplaats de jas of trui uitdoet, hangt deze netjes aan de voor-
ziene plaats volgens de afspraken.   
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‘het bosje’ 
In het bosje van de buren mogen we alleen spelen na toestemming . We 
houden dat stukje natuur netjes en spelen op een veilige en respectvolle ma-
nier. Wanneer de afspraken niet nageleefd worden, zal een tijdelijk verbod 
van ‘het bosje’ bepaald worden door de leerkracht op toezicht.  
 

Tribune  
Onze tribune is een gezellige plaats om te keuvelen, eens iets voor ‘publiek’ 
op te voeren, een openluchtles te houden, onze talenten te tonen. Ons thea-
ter is echt géén speelplaats. We lopen daarom niet voorbij de gele lijn.   
 
De speelgoedwinkel 
We beschikken over een badge waarmee we middagspeel-
goed kunnen ontlenen. We spelen daar enkel mee op de 
speelplaats. We dragen zorg voor het speelgoed en volgen de 
afspraken. 
Wie het geleende spel niet terugbrengt, krijgt de badge niet terug.  
 

Fietsenrekken 
Onze fietsen worden keurig gestald in de fietsenstalling. Gelieve aan te slui-
ten bij de plaatsing van de fietsen en geen rekjes open te laten. Tip: in een 
hoog rek het voorwiel plaatsen, in een laag rek… het achterwiel. Zo voorko-
men we schade. 
 

Toiletten  
We vragen altijd even de toestemming om naar het toilet te gaan. Na het 
toiletbezoek spoelen we het toilet door en wassen we onze handen met 
zeep. We houden de toiletten netjes voor wie na ons komt! Er wordt niet 
gespeeld in de toiletten. 
 

Dorst?  
Tijdens de speeltijd mogen we altijd even vragen om wat water bij te vullen 
in onze drinkfles aan het wasbekken buiten naast de ingang van de refter.. 
Tussen twee lessen door mogen we zeker even water drinken in de klas. Er 
wordt enkel water meegebracht naar school voor tussendoor (geen andere 
drankjes). Voor bij de boterhammen mag het wel wat anders zijn maar… 
GEEN frisdrank.  
 

Afval 
Alle afval heeft een plaatsje hier! 
We weren papiertjes op school. Koeken, fruit en dergelijke, worden daarom 
verplicht meegebracht in een doosje met je naam erop. 
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Sport en turnen 
Tijdens de lessen L.O. dragen we de gevraagde kledij. In onze sporttas vin-
den we verplicht een school T-shirt, een donker turnbroekje, sportschoenen 
met sportkousen en, omdat we veel buiten sporten, een jogging of andere 
warme sportkledij. 
Onze turnspullen bewaren we in een stevige sportzak (geen boodschappen-
tasje!). Deze blijft op school (zodat we steeds in orde zijn), maar onze spul-
letjes worden toch regelmatig meegenomen om te wassen. Al onze kledij is 
genaamtekend. 
Veiligheid boven alles: lange haren samengebonden, geen juwelen en pols-
horloges. 
Je turnspullen vergeten meebrengen? … Een klever in je klasagenda. (oeps, 
turnkledij vergeten!). Zo denken we er de volgende keer wèl aan. 
 

Zwemlessen 
Iedere veertien dagen is er zwemmen De kinderen van 
klassen 1,2,5 en 6 zwemmen de helft van het schooljaar, 
de kinderen van klas 3 en 4 het hele jaar. Op de bus eten 
noch drinken we. Wanneer we eens uitzonderlijk niet mo-
gen of kunnen zwemmen (of turnen), brengen we vooraf 
een briefje mee.  
Shorts worden verboden door het zwembadbeheer. Aansluitende zwem-
broeken, zwempakken en bikini’s zijn toegelaten. 
Omdat “zwemmen” in de eindtermen staat, mogen de kinderen van het zes-
de leerjaar op onze school gratis zwemmen. Dit wil ook zeggen dat zwem-
men echt een ‘leervak’ is en dat we dit zeker moeten kunnen! 
 

Middagmaal 
De vaste regeling wordt in het begin van het schooljaar meegedeeld.  
Als we een uitzondering maken, verwittigen we schriftelijk ten 
laatste 2 dagen vooraf. Bij de warme middagmalen zijn soep en 
water inbegrepen. Drankjes van thuis zijn niet toegestaan bij de warme 
maaltijden.  
Bij de boterhammen zijn diverse drankjes of soep verkrijgbaar op school. Bij 
de boterhammen mogen wel drankjes van thuis worden meegebracht, maar 
frisdrank is verboden op school. 
We gebruiken verplicht brooddozen met onze naam erop!  We eten in drie 
shiften. 
De leerkracht wijst de plaatsen toe. We houden ons steeds aan onze vaste 
plaats.  
In de refter eten we rustig, we praten stil en zijn beleefd. 
We laten onze tafel netjes achter. 
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Geld en waardevolle voorwerpen 
In principe moeten we géén geld mee hebben naar school. 
Alle uitgaven worden verrekend op de maandelijkse rekening. 
We brengen geen waardevolle voorwerpen of duur speelgoed mee naar 
school.  
De school is in géén geval aansprakelijk voor verlies of beschadiging. 
 

GSM 
Je mag een GSM bij hebben. Dit kan nuttig zijn voor kinderen die bijvoor-
beeld alleen huiswaarts fietsen. De GSM staat op school echter altijd uit, ook 
tijdens de speeltijden. Je ouders kunnen je tijdens de schooluren bereiken 
via de schooltelefoon.  
 

Sparen en ruilen 
Wat we sparen (stickers, prentjes, ...), kunnen we eventueel eerlijk ruilen 
(niet verkopen!) indien we dit mogen van onze ouders. Bij spelletjes waarbij 
we spullen (knikkers, …) kunnen winnen of verliezen, spreken we steeds - 
vooraf!- goed de regels af. We spelen dergelijke spelletjes, met winst of ver-
lies, nooit met kinderen die meer dan 1 klas lager of hoger zitten. 
 

Pesten en uitsluiten 
Ieder kind op onze school heeft het recht zich fijn te voelen. We aanvaarden 
niet dat kinderen pesten, uitsluiten, beledigen,…  Kinderen die het slachtof-
fer zijn van pesterijen, melden dit zeker en vast aan hun leerkracht of de 
directie. Ouders die weten dat hun kind gepest wordt, melden dit meteen!  
 
We hopen dat onze ouders ook waakzaam zijn voor signalen van de pesters 
zelf. Wanneer we voortdurend om hetzelfde kind lachen, wanneer we ie-
mand ‘truttig’ en vervelend vinden en dit steeds weer uiten, wanneer we 
iemand nadrukkelijk uitsluiten bij ons verjaardagsfeestje,…dan is het  tijd om 
in te grijpen! Problemen, van welke aard dan ook, kunnen we steeds met 
onze leerkrachten of met de directie bespreken. Veel kans dat we samen 
een oplossing vinden! Onze ouders geven het voorbeeld en stappen in geen 
geval zelf naar andere kinderen op de speelplaats. De juf en directie staan 
steeds klaar.  
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Mijn gedacht! 
We weten graag hoe je je voelt op school en wat je zelf denkt over je resul-
taten.  
Dus krijg je regelmatig de kans om je mening te geven. 
Een drietal keren per jaar kan je aanstippen hoe je je voelt op school, in 
welke mate de lessen je weten te boeien, en hoe je je eigen mogelijkheden 
ervaart. Je kan dan ook een gesprekje vragen met je leerkracht over moge-
lijke problemen.  
Natuurlijk wil je ook graag je mening kwijt over het reilen en zeilen op 
school, over de reglementen, de afspraken, enz.  
Op het invulblad ‘Mijn gedacht’ kan je bepaalde uitspraken beoordelen.  
We bespreken ook het schoolleven uitvoerig op onze “Schoolkring”, onze 
leerlingenraad. 
 

Schoolkring 
In de schoolkring komen we samen met klasafgevaardigden om het school-
leven te bespreken en om voorstellen vanuit onze klasgroep naar voren te 
brengen. Een leerkracht en de directie wonen dit overleg bij. 
Voor de schoolkring worden de punten die aan bod zullen komen, uitvoerig 
besproken in de klas, zodat de afgevaardigden het standpunt van de hele 
klas kunnen verdedigen. Dit wordt ook meegenomen naar het team, want 
we maken SAMEN school. De leerkrachten vertellen je nadien welke veran-
deringen op school zullen gebeuren.  
 

Iedereen buddy! 
We verwachten dat iedereen een handje toesteekt. Daartoe hebben we ons 
systeem van ‘buddy’s. Je hebt hier heus een eigen rol, een eigen verant-
woordelijkheid.  
Je bent dus een buddy als je een taakje uitvoert in dienst van onze gemeen-
schap. De keukenbuddy’s helpen bij de vaat, de veegbuddy’s staan garant 
voor een nette speelplaats, de slaapklas-buddy’s helpen ‘s middags de klein-
tjes onderstoppen, enz. Zo zijn er verscheidene taakjes waarbij je, volgens 
je leeftijd, verantwoordelijkheid leert dragen.  
 

Veiligheid 
In het schoolreglement staan veel richtlijnen over veiligheid. Vanzelfspre-
kend zijn we steeds voorzichtig en dragen we bijzonder zorg voor de klein-
sten. Sluiten we steeds het hekken achter ons? Grijpen we in als kleintjes 
domme dingen doen? Ook op weg van en naar de school gedragen we ons 
zoals het hoort. Een leerkracht kan onveilig gedrag op straat steeds bestraf-
fen, ook na schooltijd. Respecteren we ook de verkeersregels in de wagen 
van onze (groot-)ouders? Kinderzitje, gordel vast, …! 
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Doordat het graspleintje vaak zal gebruikt worden, zal voor de veiligheid van 
onze kinderen het oranje hekken na het belteken gesloten worden. Indien je 
toch later op school toekomt, kan dit via het grijze hekken (dienstingang). 
Op dat  moment ga je eerst en vooral een briefje halen bij de administratie.  
 

In en uit 
Ben je de school binnengekomen? Dan ga je, zonder toestemming, in géén 
geval weer buiten! 
Kinderen die zelfstandig naar huis stappen of fietsen, verzamelen op de afge-
sproken plaatsen en gaan na toestemming recht naar huis via de kortste of 
afgesproken weg.  
Kinderen die worden afgehaald, wachten op de afgesproken plaats en mogen 
op aangeven van de leerkracht bij de persoon gaan die hen komt afhalen. 
Wanneer de studie begint, gaat iedereen die nog niet afgehaald werd naar 
de opvang. Er blijft niemand onbewaakt.  
Iedereen volgt de richtlijnen van de begeleidende leerkrachten en de ge-
machtigde opzichter.  
 

Grote Kring 
De Grote Kring is een gezellige samenkomst van de hele school. We kijken 
en luisteren dan naar onze vrienden uit de andere groepen. Onze Grote Kring 
helpt ons, net zoals de buddywerking, om van onze school één grote familie 
te maken, waarin iedereen zich gewaardeerd mag weten. 
 

MOEV Sport  
Iedere klasgroep mag enkele malen deelnemen aan een 
sportactiviteit. Eens in gezonde competitie met de andere 
scholen treden, bevordert zeker de sportieve geest.  
 

Suverkliekske 
Ons schoolkoor Suverkliekske staat open voor de kinderen van het derde tot 
en met het zesde leerjaar, die genieten van zingen en bereid zijn om mee te 
repeteren. Het koor oefent vooral  buiten de lesuren. Dit 
zal telkens op de vrijdag van het zwemmen doorgaan 
met juf Ilse. Suverkliekske luistert vieringen op van de 
school en treedt ook af en toe naar buiten met een gast-
optreden. 
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Katholieke dialoogschool 
Vanuit de christelijke inspiratie die onze school beweegt, krijgen we af en 
toe de kans om samen te vieren en te bidden. We doen dit uiteraard met 
veel respect voor kinderen die niet gelovig worden opgevoed of een andere 
godsdienst belijden. We verwachten niet dat deze kinderen meebidden, 
maar wel dat ze een respectvolle houding tonen. Andersgelovigen kunnen 
ook hun eigen gebedshouding aannemen. Vanuit dialoog met elkaar gaan 
we met respect met elkaar om.  
 

Avondopvang  
Volg hiervoor de regels en afspraken die je zal krijgen in de opvang zelf.  
 

Brand! 
Jaarlijks houden we enkele evacuatieoefeningen. We voeren deze met veel 
ernst uit.  

 
Op tijd 
We komen iedere dag op tijd op school, zodat we de lessen niet storen.  
Tijdig hier? Wat een plezier! 
Indien je toch te laat bent (en de oranje poort op slot is), kom je langs de 
dienstingang en verwittig je de directie of het secretariaat alvorens naar de 
klas te gaan. Je ouder zal dan een briefje moeten invullen en ondertekenen, 
zodat wij weten dat ook jouw ouders op de hoogte zijn van je laattijdige 
aankomst op school. 
 

Infootje met Pretgazet 
Via ‘t Infootje krijgen wij en onze ouders, voeling met wat er in onze school 
leeft, met onze ‘schoolcultuur’. Wat gebeurt er op onze school? 
Dit is vanaf dit jaar enkel nog terug te vinden op de website. Onze school 
zorgt ook voor het milieu en probeert op deze manier het papierverbruik 
wat te verminderen. 
De ‘Pretgazet’ is het werk van een kinderredactie en dus van en voor de 
kinderen, maar ook onze ouders mogen belangstellend meelezen. Dit krant-
je zal wel nog afgedrukt worden en meegegeven worden met de kinderen. 
Veel leesgenot! 
 

Website 
Hier kan je heel veel informatie vinden: het laatste verschenen Infootje, het 
menu van de huidige maand, de schoolkalender (met o.a. de vrije dagen, 
schooluitstappen, enz.),…  
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En als het dan toch even verkeerd loopt…. 
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___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Dit zijn mijn 

aandachts-

puntjes... 

Dit vinden mijn ouders  

belangrijk voor mij …. 

 

 

 

HANDTEKENING OUDERS: 

HANDTEKENING KIND: 


