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Op school zijn er afspraken nodig om ervoor te zorgen dat
iedereen zich goed kan voelen en dat alles vlot verloopt.
Daarom maken we elk jaar een lijstje met afspraken geen
saaie opsomming van wat verboden is, maar een reeks
aandachtspunten. Zo wordt het voor iedereen leuk…
Iedere kleuter en iedere leerling kan daar z’n steentje toe
bijdragen…
De leerkrachten en ook het personeel van opvang en
middagtoezicht helpen de kinderen bij het naleven van de
afspraken en zien erop toe dat ze gevolgd worden.
Wie de afspraken niet naleeft, zal gestraft worden.
Het schoolteam

Goed-Gevoel school
1) Als je aankomt op school, …
- handen wassen
- schooltassen op de afgesproken
plaats.
- fietsen of steps in de berging.
Behandel ze met respect !
- brooddozen verzamelen bij belsignaal

2) De toiletten …
- In de toiletten spelen we niet en
we houden ons niet bezig !
- We verspillen geen papier.
- Na het toiletgebruik: wc-bril naar
beneden, doorspoelen en handen wassen.
- Niet vergeten: deuren dicht !

3) Goed weer ? Slecht weer ?
- Regen of koude: jas aan.
- Wordt het te warm, dan mag
de jas uit. (eerst vragen aan de
leerkracht).
- Spelen in de speeltuin: enkel bij droog
weer .

4) Goed weer ? Slecht weer ?
- Bij regen: NIET met de bal !
- Zomer, herfst, winter…:
deur van klas en gang dicht !

5) Orde en netheid …
- Afval hoort in de vuilnisbak,
niet op de grond.
- We laten niets achter op de
speelplaats.
- Wie als laatste naar de speelplaats komt,
trekt de deur dicht.
- We schrijven niet op deuren, muren of ramen.

6) Spelen op de speelplaats
- Op de speelplaats SPELEN we zoveel mogelijk.
- Kan je niet samenspelen of samen
spreken, ga dan even “uit elkaar”.
Zo vermijd je veel ruzie !
- Ik heb respect voor de anderen.
- Ik scheld niemand uit en lach niemand uit.
Speelgoed en toestellen gebruik je waar het
voor gemaakt is. De kleuterspeeltoestellen
zijn enkel voor de kleuters
- Draag zorg voor je eigen kledij.

7) In de STILLE RUIMTE
- De stille ruimte is er voor kinderen
die nood hebben aan STILTE.
- Niet meer kinderen in de stille ruimte
dan toegelaten.
- Na het lezen: boeken terug op juiste plaats.
- Géén koeken of fruit in de stille ruimte !

8) Spelen met de spelkoffers …
- Enkel als het onze beurt is.
- Op de juiste plaats.
- Met respect voor het materiaal.
- Geen ander materiaal.
- Achteraf opruimen,
dat spreekt van zelf.
- Is er iets stuk… meld dit aan de leraar.

9) Spelen in de speeltuin
- Enkel als het onze beurt is.
- Draag zorg voor de tuin:
° gooi of speel niet met gras, aarde of

stenen
° gebruik de toestellen zoals het hoort.

- Voetballen kan, op de juiste plaats !
- Kruip niet op of onder de draad.
- Bal over de draad: meld dit aan de persoon
van toezicht.
- Géén koeken of fruit in de speeltuin !

10) Speeltijden: tussendoortjes
- Bij begin speeltijd: handen wassen
- Voormiddag: fruit / Namiddag:
droge koek (zonder chocolade !)
- Nooit snoep ! Geen fruit-pockets !
- Geen drankjes mee naar school !
- Schrijf je naam op je koekjes- en fruitdoosje !

11) Het einde van de speeltijd
Bij het belteken:
- Handen wassen
- vorm rustig een rij of ga
rustig de klas binnen (afspraak van de klas)
- in stilte naar de klas.
Moet je tijdens de lessen door de gang of
over de speelplaats: doe dat in stilte !

12) Over de middag

-

- Alle afspraken gelden ook ‘s
middags.
- Verkeerd gedrag wordt bestraft
en gemeld aan de leerkracht.
STILTE in de refter maakt het rustig en
aangenaam.
We gaan enkel van onze plaats om ons bord
(bij) te vullen !
We gaan best VOORAF naar het toilet !
Handen wassen voor én na eten !

13) Over de middag
Boterhammen mee :
- Breng géén drankjes of snoep mee.
- Boterhammen in een brooddoos (met je
naam op), niet in wegwerpverpakking.
- De boterhammen die je meehebt,
eet je allemaal op.
- Je brooddoos plaats je na de
maaltijd in de opbergdoos.
- We gaan niet in de gang of de klas !

14) Na de les

(’s middags en om vier uur)

- We gaan rustig en zonder treuzelen
naar onze kapstok.
- We wachten op de afgesproken
plaats en gaan pas door op het teken
van de leerkracht.
- Handen wassen ! En we vertrekken enkel
als de leerkracht ons toestemming geeft.

15) In de opvang
- Alle afspraken zijn ook geldig in de opvang.
- Verkeerd gedrag wordt ook
bestraft en gemeld aan de
leerkracht.
- We spelen met speelgoed van de opvang,
NIET met de spelkoffers !
- Ook in de opvang: geen drankjes mee !!

16) Veilig op weg
- We dragen ons fluohesje steeds om naar
school te komen (ook als we met de wagen
meekomen).
- In de rij stappen we onderweg per twee. We
blijven op dezelfde plaats en volgen het
tempo van wie voor ons stapt.
- Geen trek- of duwwerk.

17) Kies kleur tegen pesten
- Ik pest niemand en zet ook
anderen niet aan tot pesten.
- Als ik weet dat iemand gepest
wordt, meld ik dat aan de
leerkracht.
Dit is GEEN klikken !

18) Leefhoudingen
- Op school, op weg naar school,
op uitstap, … zijn we steeds
beleefd, vriendelijk en
behulpzaam.
- Ik doe mijn best om Algemeen Nederlands
te spreken, ook op de speelplaats, in de
refter …

-

-

19) Leefhoudingen
-

Weg met kwetsende en vuile woorden.
Ik heb respect voor anderen.
Ik scheld niemand uit.
Ik lach niemand uit.
Uitsluiten = uitgesloten

20) Waardevolle en andere spullen
- We brengen geen waardevolle spullen
mee naar school (gsm, juwelen, …)
- Speelgoed wordt alleen meegebracht
op vraag van de leerkrachten.
- Breng ook geen prulletjes mee en ook geen
zonnebrillen, messen, lucifers, scherpe
voorwerpen…
Beste ouders
Elke kleuter, elke leerling wil graag een goede, leuke school. Met
een klas waar we ons thuis voelen met de juf of meester.
Maar daar moeten we samen aan werken…
Niet alleen tussen de vier klasmuren, ook in de gang, op de
speelplaats en langs de straat wensen we dat alle
leerlingen zich goed gedragen en zich goed voelen.
Daarom dit boekje met afspraken.
We zijn er zeker van dat iedere leerling en kleuter z’n best zal
doen om deze afspraken te volgen.
Gelezen en in de klas besproken:

Gelezen en goedgekeurd:

Handtekening kleuter / leerling

Handtekening ouder(s)

