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Leefregels

Leefregels van
De Springplank

Beste kinderen van de Springplank,
Wij zijn Tim en Tine. We houden evenveel van
de school als jullie.
Om het op school fijn en veilig te houden is het
nodig dat er regels zijn. Wij gaan jullie daarbij
helpen.
Elke maand komen we jullie een bezoekje
brengen, dan maken we samen afspraken.
We wensen jullie een tof schooljaar toe.
Groetjes van Tim en Tine.

Aanwezigheid op de school
•

•

Ik ben voor het belsignaal ’s morgens en ’s
middags op de school.
De bewaking start ’s
morgens om 8.00 u. Ik
probeer niet vroeger op
de school aanwezig te
zijn.
Bij het eerste belsignaal
stop ik het spel en ga rustig in
de rij staan. Na het tweede
belsignaal zwijg ik.
•

Ik fiets nooit op de
speelplaats en zet mijn fiets netjes in het
fietsenrek.
•

•

•

Ik zorg dat ik altijd het nodige schoolgerief
mee heb, ook voor het zwemmen.
Ik verlaat nooit de school zonder
uitdrukkelijke toestemming van de
leerkracht of de directeur.

De speelplaats

•

•

•

•

•

De kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar
spelen aan de kleine kant van de speelplaats.
De kinderen van het 1ste en 2de leerjaar
hebben een voetbalveld met kleine goaltjes.
De kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar
spelen aan de grote kant van de speelplaats.
De kinderen van het 3de en 4de leerjaar
voetballen op het
voetbalveld met de gele
goalen.
De kinderen van het 5de en
6de leerjaar voetballen op het voetbalveld
met de blauwe goalen.
Als het regent blijf ik
onder het afdak.
•

De speeltuigen worden niet
gebruikt bij regenweer en als
ze nog nat zijn.
•

•

•

•

•

Ik speel in de zandbak als de
groene vlag er staat.

De zandbak is gesloten als de
rode vlag staat.
Op het einde van de laatste speeltijd help ik
de zandbak
ak opruimen.
Als de bel gaat, leg ik mijn bal of ander
speelgoed in de juiste koffer.

•

Ik speel nooit achter de blauwe lijn
(kleine kant).

Ik speel nooit bij de
fietsenrekken.
•

•

Ik speel nooit aan de containers
(grote kant).

•

Tijdens de speeltijden komen we niet in de
gangen of klassen. Als we iets bijhebben dat
we binnen willen leggen, vragen we eerst
toestemming aan de leerkracht.

Een echte vriendengroep

•

•

•

•

•

•

•

Ik help mee om van mijn
klasgroep een echte
vriendengroep te maken.
Bij ruzie wil ik zelf de stap zetten om terug
vrienden te worden.
Ik pest nooit andere kinderen en moedig het
pesten van anderen niet aan.
Als ik de ruzie niet zelf kan oplossen, stap ik
naar de leerkracht op de speelplaats of
praat ik de ruzie uit samen met de
leerkracht in de klas.
Ik sluit niemand uit, ook niet bij het spel.
Ik speel sportief: meedoen en plezier
beleven is belangrijker dan winnen.
Ik heb respect voor anderen.

Hygiëne

•

•

Er zijn afzonderlijke
toiletten voor jongens en
meisjes.
Ik draag zorg voor nette
toiletten.

•

Ik ben zuinig met toiletpapier en water.

•

Ik speel nooit op de toiletten.

•

•

We geven al ons materiaal een vaste plaats:
onze jassen, mutsen en sjaals, de
boekentassen, onze brooddozen, onze
turnzakken,...
Ik heb altijd een nette zakdoek of een pakje
papieren zakdoeken bij me.

Klasafspraken
•

•

•

•

Bij het begin van het schooljaar maakt de
leerkracht samen met mij en mijn
medeleerlingen duidelijke klasafspraken.
Ik doe mijn best om me aan die afspraken te
houden.
Brieven en berichten van school
geef ik thuis onmiddellijk af.
Ik maak regelmatig mijn
huiswerkmap leeg.

Kleding
•

•

•

•

•

Ik ben zorgzaam voor mijn kleding en voor
die van mijn medeleerlingen.
Ik draag geen pet in de klas.
Ik hang steeds mijn jas netjes op de
kapstok.
Handschoenen, mutsen,… leg ik op de rek.
Al mijn kledingstukken en materialen zijn
duidelijk van naam voorzien. Zo komen alle
verloren voorwerpen onmiddellijk op de
juiste plaats terecht.

Afval

•

•

•

•

•

Ik zorg mee voor een nette school:
papiertjes en restjes gooi ik in de
vuilnisbakken.
Als ik papiertjes op de grond gooi, krijg ik
een straf.
Ik breng geen zilverpapier mee naar school.
Mijn lege drinkbus/drinkfles neem ik terug
mee naar huis.
Ik draag mee zorg voor een proper milieu
door zo weinig mogelijk afval te
veroorzaken.

De eetzaal
•

•

•

•

•

•

•

Voor we naar de eetzaal gaan, krijg ik 5
minuten speeltijd om naar het toilet te gaan
en mijn handen te wassen.
Als de bel gaat, ga ik in mijn rij staan en
maak ik het stil.
Ik ga rustig de eetzaal binnen en ga op mijn
vaste plaats zitten.
Ik doe mijn jas uit in de eetzaal.
Tijdens het eten zwijg ik, indien dit niet lukt
krijg ik een straf.
Ik help mee om de refter netjes te houden:
al het afval gaat in de vuilnisbak.
Ik heb respect voor het eten dat ik
meekreeg van thuis en voor dat van mijn
medeleerlingen. Met voedsel wordt nooit
gespeeld of geknoeid.

•

•

Mijn boterhammen breng ik mee in een
brooddoos zonder zilverpapier. Ik gebruik
een drinkbus voor mijn water.
Ik verlaat na het eten op een teken van de
leerkracht rustig de eetzaal en leg mijn
brooddoos in de juiste
broodbox.

Taal
•

•

•

•

Op school spreek ik altijd Algemeen
Nederlands.
Ik gebruik ‘dank je wel’ en ‘alstublieft’
telkens dat past.
Ik gedraag mij rustig en beleefd.
Volwassenen spreek ik aan met ‘mijnheer’ of
‘mevrouw’. De leerkrachten noem ik
‘juffrouw’ of ‘meester’, de directeur spreek
ik aan met ‘directeur’.

Samen zorg dragen voor...

•

•

•

•

•

Ik draag mijn steentje bij tot een nette
schoolomgeving.
Ik draag zorg voor mijn klaslokaal, mijn
school. Ik ben voorzichtig met al het
materiaal dat ik op school mag en kan
gebruiken.
Ik heb een ordelijke boekentas. Ik steek
alles netjes bij elkaar en draag niet te veel
mee.
Ik veeg mijn voeten bij het binnenkomen en
sluit steeds de deuren.
Ik loop en speel niet in de gangen.

Schoolmateriaal

•

•

•

•

•

Bij het begin van het
schooljaar krijg ik heel
wat materiaal om in de klas
te gebruiken. Ik draag er
het ganse schooljaar zorg
voor.
Ik mag goede handboeken gebruiken in de
klas en thuis. Deze boeken kosten veel geld.
Ik draag er dan ook extra zorg voor.
Ik werk netjes en verzorgd in mijn
schriften.
Ik breng geen leren bal mee naar school, een
plastieken bal mag wel.
Ik breng geen waardevolle spullen zoals een
gsm, MP3-speler, … mee naar school.

Snoep en drank

•

•

•

•

Op school wordt niet gesnoept. Gezonde
tussendoortjes kunnen wel: fruit of groente,
een droge koek,...
Kauwgom, lolly’s, snoepzakjes, chips,
chocolade,... zijn verboden op de school.
Ik drink alleen water op school. Ik breng een
drinkbus of drinkfles mee.
Elke woensdag is het fruitdag: we brengen
alleen fruit mee als tussendoortje.

Verjaardag vieren

•

•

•

•

Elke verjaardag wordt in de klas gevierd met
de leerkrachten en de klasgenootjes.
Als je wil trakteren in de klas (moet niet)
hou het dan simpel.
Een stuk fruit, cake of koek is goed. Een
boek of spel voor de klas kan ook.
Geen snoep, chips, lekstok, slagroomtaart,…
wij streven ernaar om een gezonde school te
zijn.

Veiligheid

•

•

Ik plaats mijn fiets
steeds netjes in het
fietsenrek.
Ik zorg er met mijn
ouders voor dat mijn
fiets in orde is.

•

Ik respecteer de verkeersregels.

•

Ik neem de meest veilige weg naar huis.

•

•

Bij het verlaten van de school kijk ik goed
uit. Ik vraag mijn ouders om de auto op de
parking
ing te parkeren.
In de voetgangersrij gedraag ik mij rustig,
ik speel en duw niet.

Wat als ik de afspraken niet
naleef?
1. Ik krijg een mondelinge opmerking.
2.Ik word een tijdje afgezonderd onder
toezicht.
3.Ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn
agenda en mijn ouders tekenen voor gezien.
4.Ik krijg een extra taak en mijn ouders
tekenen voor gezien.
5.Ik word naar de directeur gestuurd.
6.De leerkracht en/of de directeur nemen
contact op met mijn ouders en bespreken
mijn gedrag.

Vertrouwensleerkracht
•

Als er echt erge dingen gebeuren of als ik
echt problemen heb die ik tegen niemand
durf vertellen of waarvan ik niet weet wat ik
er mee moet doen, kan ik steeds terecht bij
mijn klasleerkracht of bij de
zorgleerkracht. Zij zullen steeds naar mij
luisteren.
Zij zullen mij altijd helpen, als dat nodig is
met de hulp van andere mensen.

Ik ………………………………… en mijn ouders gaan
akkoord met deze leefregels.
Ik doe mijn best om mij aan de leefregels te
houden, zo is het voor iedereen fijn om op
school te zijn.
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