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AFSPRAKENPLAN VOOR DE LEERLINGEN 

 
I. TOEGANG TOT DE SCHOOL 
1. Ik ben welkom op school : 's morgens vanaf 8.15 u.; 's middags vanaf 13 u. 
2. Als voetganger gebruik ik het zebrapad. 
3. Als fietser stap ik af aan het hek en plaats mijn fiets in de fietsenstalling. 
4. Op het voetpad en de parking speel of fiets ik nooit. 
5. Ik klim niet op het toegangshek. 
6. Ik mag nooit na de klasuren in de klassen of op de speelplaats komen (b.v. 

's avonds, op vrije dagen). 
7. Ik kan terecht bij de voor- en nabewaking : 's morgens vanaf 6.45 u. en 's  

avonds, uitgezonderd woensdag, tot 18.30 u.  
8. Ik verlaat de school nooit zonder toestemming. 
II. RANGEN 
1. Na het belsignaal, aan het einde van de speeltijd, stop ik onmiddellijk met 

spelen en ga ik rustig in de rij staan. Na het tweede belsignaal sta ik stil, 
zwijg en volg de leerkracht naar de klas toe. 

2. Na het eindigen van de lessen, 's middags en 's avonds, ga ik rustig naar 
de rang of naar de fietsenberging. 

3. Bij het vormen van de rangen vertrekken eerst de voetgangers en dan de 
fietsers. 

4. In de rang gedraag ik me zoals het hoort en als fietser ga ik naast mijn fiets. 
Ik sluit goed aan. 

5. Vooraleer de rijbaan over te steken, wacht ik rustig, 50 cm van de 
stoeprand, op een teken van de begeleidende leerkracht. 

III. FIETSENBERGING 
1. Ik plaats mijn fiets in de fietsenberging op de voorziene plaats en kom 

onmiddellijk op de speelplaats. 
2. Tijdens de speeltijd word ik er niet toegelaten. 
3. Bij het vertrek van de rangen ga ik naast mijn fiets staan, hinder de 

voetgangers niet en sluit rustig aan. 
4. Met de fiets op weg naar school neem ik de verkeersregels in acht. Zoniet 

ga ik te voet. 
 
 
IV. SPEELPLAATS 

 



 

 

 

1. Ik speel nooit : 
    a. in de gangen 
    b. in de toiletten en kleedkamers 
    c. in de fietsenberging 
    d. in de plantenbakken 
2. Ik draag zorg voor de zitbanken en tafels. Ik kras, sta, loop of hang er niet 

op en laat ze steeds staan. 
3. Klokhuizen, papier en dergelijke gooi ik in de daartoe bestemde 
vuilnisbakken.  
    Kauwgom en ander snoepgoed is verboden. 
4. Ik mag nooit - zonder toelating - de speelplaats verlaten. Ik krijg geen 

toelating om tijdens de middagpauze de school te verlaten. 
5. Ik kruip nooit op het dak en klim niet op de afvoerbuizen. 
6. Ik kruip nooit over de omheining. 
7. Ik mag het gerief van anderen nimmer beschadigen of verstoppen. 
8. Meegebracht speelgoed kan beschadigd worden. Ik ben er zelf 

verantwoordelijk voor. 
9. Indien ik iets wens te vragen aan een leerkracht of aan iemand anders, dan 

doe ik dat beleefd. 
10. Ik zit niet op de vensterbank. 
11. Ik gooi niets over de muur bij de buren. 
12. Ik hang mijn jas aan de kapstok. 
13. Ik speel enkel op de stoeiweide als het mag van de leerkracht. 
V. GANGEN 
1. Ik ben stil en rustig in de gangen en stoor nooit andere lessen, ook niet bij 

verandering van lokaal. 
2. Ik kom niet in de gangen tijdens de speeltijden, ook niet na de lessen. 
3. Voor de aanvang van de lessen hang ik mijn kledij ordentelijk aan de 
kapstok,    
    eventueel op de aangeduide plaats. 
4. Ook zwemgerief en dergelijke laat ik ordelijk achter in de gang. 
5. We mogen niet langs beide zijden aan deuren trekken. 
6. Na de lessen verlaat ik rustig de gang. 
7. 's Morgens zet ik mijn boekentas ordelijk op een rij op de juiste plaats in de 

gang en ga direct terug naar buiten. Ik kom dus niet in de klas. 
VI. KLASLOKALEN 
1. Ik kom stil en ordelijk in de klas en ga onmiddellijk naar mijn plaats. 
2. In de klas draag ik geen muts, pet, handschoenen of vest. Ik zit niet in mijn 

onderlijfje of ontbloot bovenlichaam. 
3. Wanneer een volwassene in de klas komt, groet ik beleefd. 
4. Ik verlaat ordelijk en stil de klas en de gang, zonder te dringen. 
5. Ik blijf nooit in de klas na de lessen of tijdens de speeltijd. 



 

 

 

6. Ik blijf rustig en beleefd op mijn plaats zitten als een andere leerkracht de 
lessen  
    overneemt. 
7. Ik ga niet onnodig naar het toilet. 
8. Ik noteer steeds keurig werken en lessen in mijn agenda. Ik heb mijn 

agenda ook altijd bij. 
VII. EETZAAL 
1. Tijdens het eten heerst er een rustige sfeer. 
2. Dranken worden ordelijk en onder toezicht bedeeld. 
3. Er wordt in rang binnengegaan voor het middagmaal.  
4. Tijdens de middagpauze speel ik waar de leerkracht het zegt. 
5. Ik kan een drankje nuttigen tijdens de namiddagspeeltijd. 
VIII. VARIA 
1. Mijn turngerief steek ik in een gemerkte zak en leg deze op de juiste plaats 

in het rek. 
2. Ik laat niets in de turnzaal of in de kleedkamer rondslingeren. 
3. In het zwembad gedraag ik me volgens de regels. 
4. In de bus (zwemmen) gedraag ik me rustig en ik blijf zitten. 
5. Bij ziekte of afwezigheid breng ik een briefje mee van mijn ouders. Bij 
langdurige 
    ziekte (meer dan 3 kalenderdagen) is een attest van de dokter nodig. Meer 
info vind je in de onthaalbrochure op de website. 
6. Op de speelweide gedraag ik mij zoals het hoort. 
7. Ik beschadig geen planten, bomen of struiken. Ik klim niet in de bomen. 
8. Ik blijf van het speelgoed van Stekelbees. 
9. Op woensdag brengen we als tussendoortje fruit mee naar school. 
10. Alleen buiten de schoolgebouwen mogen smartphone, tablet, laptop, 

trackers of enige andere gelijkaardige toestellen gebruikt worden. De GSM 
kan worden meegebracht naar school op eigen verantwoordelijkheid. 
Hierbij gelden volgende afspraken : 

- GSM staat uit tijdens de schooltijden : tussen 8u40 en 15u50, zoniet wordt 
hij in bewaring gelegd bij de klasleerkracht tot na de schooldag. 

- Er worden nooit foto’s of opnames gemaakt met de GSM-toestellen. 
- De leerlingen kunnen indien nodig naar de ouders bellen op het secretariaat. 
- GSM in de boekentas of veilige plaats. 
Facebook kan worden opgevolgd door het schoolteam. Denk na wat en hoe je 
iets op facebook zet. Hou rekening met eventuele gevolgen. Foto’s van 
schooluitstappen worden pas NA AFSPRAAK met de leerkracht gepubliceerd 
op facebook. 
Kinderen onder 12 jaar mogen wettelijk niet op facebook. 
11. Bij brandevacuatie volg ik de leerkrachten. 


