Schoolreglement
op maat van de leerlingen

Belangrijke afspraken!

Ik en mijn gedrag
Ik ben beleefd tegen iedereen.
Ik ben beleefd tegen de andere kinderen en
tegen de volwassenen. Dit is heel belangrijk!

Ik volg afspraken goed op.
Afspraken zijn nodig om alles goed te laten verlopen.
Ik hou mij hieraan.

Ik heb een probleem: ik vertel het aan een volwassene.
Als ik ruzie of een probleem heb, kan ik hulp vragen aan een
volwassene.

Ik spreek Nederlands en/of VGT.
Op school praat ik Nederlands tegen anderen of Vlaamse
Gebarentaal (VGT).

Ik en de school
Ik draag zorg voor de klas en de school.
Ik draag zorg voor het meubilair in de klas, in het schoolgebouw
en op de speelplaats: ik gebruik het materiaal waarvoor het dient.

Ik draag zorg voor alle materiaal.
Er is leuk speelgoed, ik draag er zorg voor.
Werkmateriaal maakt de les leuker, ik let op dat er niets stuk of
verloren gaat.

Ik hou het net en ruim op.
Ik sorteer afval juist.

Als de bel gaat, ruim ik steeds op.

Ik en mijn kledij
Ik draag nette kledij, aangepast aan het weer.
Korte T-shirts, te korte shorts en rokjes zijn leuk voor thuis of op
vakantie maar kunnen niet op school.

Ik zorg ervoor dat ik warme kledij draag in de winter,
zo word ik niet ziek. In de zomer kan de jas uit als de volwassene
het toelaat.

Ik draag eenvoudige en onopvallende juwelen.
Juwelen kan je verliezen.
Breng dus geen dure juwelen mee.
Juwelen zijn mooi maar vormen een gevaar voor de veiligheid.

Ik hou mijn haren netjes.
Ik zorg er voor dat mijn haren steeds netjes zijn.
Mijn kapsel is verzorgd.

Ik draag schoenen aan mijn voeten.
Ik draag in de winter steeds gesloten schoenen met plakkers,
veters of rits.

In de zomer kan een gesloten schoen of sandaal.
Mijn voet moet steeds goed vast zitten.
Crocs of teenslippers mogen niet.

Ik draag mijn hoorapparaten of CI’s op school.
Als ik hoorapparaten of CI’s heb, doe ik deze steeds aan in de klas,
op de speelplaats… tenzij anders afgesproken met de leerkracht.

Ik en mijn sportkledij
Ik breng mijn turnkledij mee voor de turnles.
Ik breng voor de turnles een korte broek en
turnschoenen mee. Ik steek dit in een turnzak.
Mijn turnzak blijft op school.
Voor elke vakantie neem ik mijn turnzak mee naar huis om
de kleren te wassen.
Na elke vakantie breng ik mijn turnzak terug mee naar school.

Ik breng mijn zwemkledij mee voor de zwemles.
Ik breng een handdoek, een badpak of een aansluitende
zwembroek mee.
Bikini’s of zwemshorts zijn verboden.

Ik en mijn boekentas
In mijn boekentas zit mijn drankje, koek en/of fruit.
Ik breng een koek zonder chocolade mee.
Ik eet elke dag fruit.
Ik breng geen snoep mee.
Ik drink alleen water.
Ik breng geen frisdrank, sportdrankje, fruitsap,… mee.

Ik breng geen geld mee.
Ik breng geen geld mee naar school.
Ik kan het verliezen.

Ik breng geen speelgoed mee.
Speelgoed voor op de bus laat ik in mijn boekentas.
Ik breng geen speelgoed mee om in de klas of
op de speelplaats mee te spelen.

Ik breng geen GSM of MP3/IPod/tablet mee.
Ik zet mijn GSM uit bij het binnenkomen op school.
Ik laat mijn GSM of MP3/IPod/tablet in de boekentas.

Ik en de rij

De bel gaat.

Ik ruim op.

Ik sta in de rij tot de leerkracht komt.

Ik wandel in 1 rij rustig achter de leerkracht.

Ik wandel rechts.

Ik houd de leuning van de trap vast.

Ik ben rustig in de rij.

Ik ben er!
Ik kom elke dag naar school.
Ik kom elke dag op tijd naar school, behalve als ik ziek ben.

Gelezen en goedgekeurd
………….………….…………….

