
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHOOLREGLEMENT 
Schooljaar 2022 – 2023 

 
Met de medewerking van Kids’ Choice. 

 
Aangezien we met veel mensen samen zijn op school, willen we graag dat alles ordelijk 

verloopt.  Daarom hebben we enkele regels opgesteld : 
 

Basisregels : 

• Ik ben altijd beleefd en vriendelijk. 

• Ik ga op een vriendschappelijke manier om met mijn medeleerlingen en kinderen van 
andere scholen. 

• Ik pest niet.  Ik meld pesterijen. 

• Ik doe geen wilde spelletjes : trekken, duwen, vechtspelletjes,…Ìk kan altijd terecht 
bij de juf of meester of de directeur. 

• Op uitstap gedraag ik mij voorbeeldig. 

• Ik verlaat de school nooit zonder toestemming. 

• Ik draag zorg voor mijn schrijfgerief, boeken, schriften, agenda en mappen.  Ik draag 
zorg voor spullen van mezelf, van anderen en van de klas. 

• Ik doe mijn best om verzorgd te werken. 

• Ik laat geen kledij rondslingeren. 

• Ik heb respect voor alle mensen op school en laat volwassenen voorgaan. 

• Ik kom altijd op tijd op school. 
 
Ik kom naar school om te leren. 
 

• Ik zorg ervoor dat ik in orde ben met mijn werk.  Mijn taken geef ik op tijd af. 

• Tijdens de les werk ik goed/actief mee. 

• Ik ben nooit zonder toelating in de gang. 

• Ik ben rustig in de gang. 

• Ik doe mijn jas aan in de gang, voor ik naar buiten ga. 

• Ik hang mijn jas aan de kapstok.  Mijn boekentas is dicht en staat netjes. 

• Ik veeg mijn voeten bij het binnenkomen. 



 
Op de trap. 

• Ik stap aan de rechterkant en neem geen twee (drie,…) treden tegelijk. 

• Ik loop nooit op de trap. 

• Ik laat volwassenen voorgaan op de trap. 
 
Op de toiletten. 

• Ik ga naar het toilet voor het einde van de speeltijd. 

• Ik speel hier niet, ben er rustig.  Als alle toiletten bezet zijn, wacht ik buiten mijn 
beurt af. 

• Ik ben voorzichtig met het open- en dichtdoen van de deuren. 

• Ik sta nooit op het toilet. 

• Ik spoel het toilet altijd door. 

• Ik gooi niets in of naast het toilet. 

• Ik verniel niets. 

• Ik was mijn handen na elk toilet bezoek. 
 
Op de speelplaats. 

• Ik speel niet ruw en trek niet aan kleding. 

• Ik sta en loop niet over de muurtjes rond de zandbak. 

• Ik glij naar beneden van de glijbaan en kruip en niet langs omhoog. 

• Ik voetbal niet op de speelplaats. 

• Ik sorteer mijn afval. 

• Ik zet mijn boekentas op de afgesproken plek. 

• Nadat ik mijn tussendoortje gegeten heb/nadat ik gedronken heb, zet ik mijn 
doosje/drinkbeker op de vensterbank van mijn klas of naast de deur van mijn klas. 

• Ik merk mijn doosje, brooddoos, drinkbeker met mijn naam. 

• Bij regenweer :  
Het 1ste, 2de, 5de en 6de leerjaar speelt onder de loods.  Er wordt niet gelopen onder 
de loods. 
Het 3de en 4de speelt onder kleine loods. 

• Ik speel niet met de bal onder de loods bij regenweer.  Enkel Chinese voetbal is dan 
toegestaan. 

• Bij droog weer, spelen enkel het 1ste en 2de met de bal onder de loods. 

• Ik laat de kleuters rustig spelen, en roep hen niet vanaf de gele lijn. 

• Bij het belsignaal ga ik in de rij staan.  Bij de tweede bel sta ik rustig in de rij. 
 

Middagpauze. 

• Ik ga voor het eten naar het toilet. 

• Ik mag rustig babbelen tijdens het eten. 

• Na het eten, lees ik een boek, ik schrijf, kleur,… 

• Ik ruim rustig op na het eten. 

• Ik drink water bij het eten. 

• Papiertjes van koeken,… nemen we mee naar huis. 
Fruitafval gooien we in de emmers op de speelplaats. 



• Wanneer we buiten eten, zit ik niet op de speeltuigen. Ik blijf zitten tot de leerkracht 
teken geeft dat we mogen gaan spelen. 

• Wanneer we buiten eten en opruimen, zet ik mijn boekentas op de afgesproken plek 
op de speelplaats. 

• Als er gevoetbald wordt, kies ik ervoor om te voetballen of om op de speelplaats te 
blijven.  Ik loop niet heen en weer. 

 
Turnen. 

• Ik steek mijn turnkledij in een turnzak. 

• Ik merk mijn turnkledij en turnpantoffels met mijn naam. 

• Ik kleed mij rustig om. 

• Ik bind mijn lange haren samen. 

• Ik hang mijn turnzak aan de kapstok in de gang of leg hem in de turnbox als deze 
voorzien is. 

 
Zwemmen. 

• Ik kleed mij rustig om. 

• Ik heb twee handdoeken bij. 

• Lange haren worden samengebonden met een elastiekje. 

• Ik ga in het voetbad en onder de douche. 

• Ik loop niet rond het zwembad. 

• Bij koud weer heb ik een muts of kap op. 
 

Het belsignaal gaat, de school is uit. 

• Enkel de juf of de meester  doet de bruine deur of poort open. 
Ik vertrek als de juf of meester mij toestemming geeft. 

• De kinderen van het 1ste en 2de leerjaar gaan naar huis via de bruine deur. 

• De andere kinderen gaan via de grote poort naar huis. 

• De kinderen die met de fiets naar huis gaan, nemen hun fiets uit de fietsenstalling en 
wandelen direct naar de straat om daar verder te fietsen. 

• Kinderen die ’s middags naar huis gaan, vertrekken via de bruine deur. 

• De persoon die mij afhaalt, staat zichtbaar opgesteld. 
 
 


