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In onze school zijn we samen met veel mensen. 
Om ervoor te zorgen dat alles ordelijk verloopt, is er dit schoolreglement. 
 
Belangrijkste regels  
 
Ik hou van een school waar iedereen graag is. 
Ik ben beleefd en ga op een vriendelijke manier om met mijn medeleerlingen, de 
leerkrachten en alle anderen op school. 
Ik vind pesten niet leuk en doe er niet aan mee!  Pesters verzieken de schoolsfeer.  Ik wil dat 
iedereen graag naar school komt. 
Vechten en wilde spelletjes zijn verboden.  
Mijn ideeën kan ik kwijt bij Kids’ Choice. 
Met problemen kan ik terecht bij mijn juf of meester of de directeur want die willen mij 
graag helpen. 
 
Ik ben trots op mijn school 

 
Wanneer ik op uitstap ga, gedraag ik me zoals het hoort. Ik doe wat de leerkrachten vragen. 
 
Ik respecteer de andere schoolregels 
Zonder toelating verlaat ik het schooldomein niet/ben ik niet in mijn klas. 
Als er een bal op het dak ligt of op straat, verwittig ik de juf of de meester.  Ik ga hem zelf 
niet halen!  Ik speel alleen met de bal wanneer dit mag. 
Ik speel niet met de bal op de overdekte speelplaats, tenzij ik in het 1ste of 2de leerjaar zit. 
Voetballen doen we niet.  
Ik neem geen elektronische spelletjes mee naar school. 
Ik zet mijn GSM af van zodra ik de school betreed tot het einde van de schooldag. 
Als ik voor 8.15 uur op school ben of na schooltijd niet werd afgehaald, moet ik naar de 
opvang.  Ik blijf niet wachten aan de schoolpoort. 
Ik kom ’s middags pas om 12.30 uur terug naar school.   
 
Ik vind orde en netheid belangrijk 
Ik draag zorg voor mijn boeken, schriften, agenda, mappen en ander materiaal. 
Ik doe mijn best om verzorgd te werken. 
Ik laat geen kledij rondslingeren.   
Ik heb respect voor het werk van het onderhoudspersoneel en help mee om de school netjes 
te houden. 



 
 
Ik kom naar school om te leren 

 
Ik zorg ervoor dat ik in orde ben met mijn werk.  Taken geef ik op tijd af. 
Ik neem de school ernstig.  In de les werk ik goed mee.   
Als ik de les verstoor, kunnen de andere leerlingen niet  meewerken.  Dat is niet eerlijk ten 
opzichte van mijn klasgenoten. 
 
 
In de gang 
Ik veeg mijn voeten aan de mat. 
Ik ben niet zonder toelating in de gang. 
Ik ben rustig in de gang. 
Ik doe mijn jas aan en dicht in de gang voor ik naar buiten ga. 
Ben ik iets verloren, kan ik dat terugvinden bij de verloren voorwerpen. 
 
Op de trap 

 
Ik stap aan de rechterkant, mooi in de rij. 
Ik loop of spring niet op de trap. Ik neem geen twee of drie treden tegelijkertijd. 
Ik houd de leuning vast en gebruik ze niet als schuif-af. 
Ik groet de leerkrachten en andere volwassenen en laat hen voorgaan. 
 
Op de toiletten 

 
Ik ga naar het toilet voor het einde van de speeltijd.  Ik blijf niet langer dan nodig in de 
toiletten. 
Ik ben er rustig en wacht buiten mijn beurt af. 
Ik spoel door en houd het toilet rein. 
Ik sta niet op het deksel. 
Ik kijk en kruip niet onder de deur. 
Ik was mijn handen maar verspil geen water. 
Ik speel hier niet. 
 
 
 
 
 



Op de speelplaats 

 
Ik speel niet ruw en trek niet aan kleren. 
Ik houd de speelplaats rein, met afval loop ik naar de juiste vuilnisbak. 
Ik zet mijn boekentas in de rij tegen de muur. 
Bij regenweer:  
Ik zet mijn boekentas onder de overdekte speelplaats. 
’s Morgens speel ik op de grote overdekte speelplaats. 
Zit ik in het 1ste/2de/5de of 6de leerjaar speel ik op de grote overdekte speelplaats tijdens de 
speeltijd. 
Zit ik in het 3de of 4de leerjaar speel ik op de kleine overdekte speelplaats tijdens de speeltijd. 

- Enkel Chinese voetbal is toegestaan. 
- Ik loop niet op de overdekte speelplaats. 
- Ik speel niet met de bal bij nat weer. 

Na de speeltijd ga ik in mijn rij staan en zwijg na het tweede signaal. 
Ik mag de speelplaats nooit verlaten zonder toestemming. 
 
Na de school 
Ik ga onmiddellijk naar de rij, de poort of de kleuterspeelplaats. 
Ik zet mijn boekentas netjes tegen de muur. 
Vanaf het eerste leerjaar speel ik niet meer op de speeltuigen van de kleuters. 
 
In de eetzaal 

 
Ik ga op de speelplaats en aan de Witte Zaal op de afgesproken plaats in de rij staan. 
Ik wacht op het teken van de leerkracht en ga in volledige stilte naar binnen. 
Ik plaats mijn boekentas onder de stoel. 
Ik mag na het gebed rustig praten. 
Ik neem na het eten een leesboek, ik schrijf of ik kleur, … 
Ik neem geen leerboek van de school. 
Ik ruim op na het eerste signaal en zwijg na het tweede signaal. 
Ik stap rustig naar de speelplaats. 
Ik wil gezond leven en daarom drink ik water of fruitsap en gebruik ik geen snoep of 
kauwgom tijdens de schoolactiviteiten. 
 
In de rij 

 
Ik ga na schooltijd in de rij staan op de afgesproken plaats. 
Ik houd mijn fiets aan de hand en steun niet op de trappers. 



Ik speel niet in de rij. 
 
Aan de poort 
Ik kruip niet op de poorten, omheining of muurtjes. 
Ik wacht aan de poort tot iemand mij komt afhalen.  Als ik mama of papa zie, zeg ik dat even 
tegen de juf of meester. 
Ik versper de doorgang aan de poort niet. 
 
 
Turnen 

 
Ik steek mijn turnkledij in een turnzak en hang die aan mijn kapstok in de gang. 
In de kleedkamer van de sporthal kleed ik mij rustig om, leg mijn kledij en turnzak netjes op 
de bank. 
Mijn schoenen zet ik onder de bank en ik ga in kleermakerszit plaatsnemen in de turnrij. 
Ik heb steeds een wit T-shirt, een blauwe of zwarte short en turnpantoffels aan. 
Ik steek mijn T-shirt in mijn short en doe ringen en uurwerk uit. 
Lange haren worden samengebonden in een staart. 
 
Zwemmen 

 
Ik kleed mij rustig om en doe de deur van het kleedhokje niet op slot. 
Ik heb steeds twee handdoeken en een zwempak bij. 
Ik ga door het voetbad en onder de douche zonder te schreeuwen. 
Ik loop niet en duw niemand. 
Ik wacht aan de kant van het zwembad. 
Bij koud weer heb ik een muts of kap op. 
 
Als ik mij aan de regels houd, loopt alles vlotter in de school. 
Zo kan ik er mee voor zorgen dat we samen een fijne schooltijd hebben. 
 

 
Afval en recycleren 
 
 
 
 
Folie en plastiek (ook flesjes) worden mee naar huis genomen. Brik is niet toegelaten.  
Fruitafval laten we achter in de daartoe bestemde emmers op schoolspeelplaats.  
 
We recycleren batterijen en inktpatronen. We verzamelen deze in de gang van het zesde 
leerjaar bij juffrouw Annette in de daartoe bestemde zwarte bak. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Nog enkele afspraken en tips van Kidzy! 
 
Op tijd komen: 
Te laat komen stoort het klasgebeuren, zowel in de lagere school als de kleuterschool. 
Daarom vragen we de ouders ervoor te zorgen dat hun kind tijdig op school komt. 
 
Voor de fietsers: 
’s Morgens en ’s middags kom ik langs de grote schoolpoort. 

- Ik volg de kiss & ride zone. 
- Ik stap met mijn fiets aan de hand over de speelplaats. 
- Ik zet mijn fiets netjes in het rek. 
- Het dragen van een hesje en een helm verhogen mijn veiligheid. 

 
De school is uit: 
Ik ga onmiddellijk naar één van de schoolpoorten. 
 
’s Middags: 
Ik word enkel afgehaald via het kleine poortje of de deur aan het voetbalveld. 

- Ik wacht tot de leerkracht er is en mij verder laat gaan. 
- De grote poort blijft dicht! 

 
‘s Avonds: 
De grote poort en de deur aan het voetbalveld blijven dicht, tot de leerkracht er is. 

- Ik kan pas verder wanneer de leerkracht mij toestemming geeft. 
- De persoon die me afhaalt staat zichtbaar opgesteld bij de afsluiting. 

 

Ik loop nooit alleen naar een geparkeerde auto! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


