JEEP COOLE
MEID,
HOI SJIEKE
GAST,

HET NIEUWE SCHOOLJAAR BEGINT.
SAMEN

MET AL ONZE VRIENDEN KUNNEN WE ER EEN

BOEIEND EN PRETTIG JAAR VAN MAKEN.

HET IS FIJN ALS IEDEREEN ZICH GOED VOELT OP ONZE
SCHOOL.
ALS

LEERLING VAN

HEEL WAT VAN JE.

ZONNEBURCHT

VERWACHTEN WE

MET DEZE LEEFREGELS WILLEN WE JE HELPEN.
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IK EN

HET VERKEER

Laat je goed zien in het
verkeer!
Het is erg belangrijk dat andere
weggebruikers je goed zien.
Daarom kreeg je van school een
fluo-hesje.
Draag het altijd als je thuis of met
school op stap gaat!!!
Draag goed zorg voor dit fluo-hesje. Je ouders betaalden ervoor.

Als ik met de
busreglement.

bus

kom,

respecteer

ik

het

• Ik luister naar de busbegeleid(st)er.
• Ik sta tijdig klaar op de afgesproken plaats.
• Ik ga direct op mijn vaste plaats zitten en doe steeds mijn
gordel aan.
• Ik sta tijdens de rit niet recht en loop nooit van mijn plaats.
• Mijn boekentas is dicht en staat onder de zetel. Ik mag ze
enkel openen om een leesboek uit te halen. Schrijven mag
niet.
• Ik mag stil praten op de bus, schreeuwen doe ik niet!
• Ik breng steeds een plastiekzak mee voor als ik eens ziek
word.
• Ik mag het raam niet openen, iets door het raam gooien
mag ik zeker niet.
• Ik hou de bus netjes.
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• Ik eet, drink en snoep niet op de bus.
• Als het lange tijd erg warm is, mag ik, als het mag van de
busbegeleid(st)er, een flesje WATER meenemen op de bus.
• Pas als de bus stil staat, mag ik naar de deur gaan om af te
stappen.
• Ik gebruik op de bus mijn GSM enkel om naar muziek te
luisteren of spelletjes te spelen. Ik film, fotografeer en
telefoneer niet.

Als ik met de bus naar huis ga:
• Mag ik eerst nog eens naar het toilet gaan en ga ik dan
direct naar mijn vaste plaats in mijn eigen busrij.
• Stap ik in de rij tot aan de bus.
• Ik haal mijn GSM niet uit in deze busrij.

Wat als ik het busreglement niet naleef?
Wanneer ik mij meerdere keren niet aan deze regels hou, kan
het gebeuren dat ik een tijdje niet meer met de bus mee mag.
Mijn ouders moeten er dan zelf voor zorgen dat ik op school
aanwezig ben.

Als ik te voet of met de fiets naar school kom:
• Ik neem de veiligste weg naar school.
• Ik respecteer de verkeersregels.
• Ik plaats mijn fiets (OP SLOT!!!) in de fietsrekken en ga
direct naar de speelplaats.
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Te voet naar en terug van het zwembad:
• Ik haal mijn GSM niet uit.
• Ik blijf van de parkeerautomaten en deurbellen.
Als ik te voet of met de fiets naar huis ga:
• Ik wacht aan het fietsrek en ga nooit door zonder een
leerkracht.

Als iemand mij komt ophalen:
• Ik wacht rustig op een bank in de zaal. Ik speel dan niet
met het speelgoed.

Ik moet elke dag naar school komen.
Als ik echt niet kan, vraag ik mijn ouders om
onmiddellijk de school te verwittigen.
Als ik terug naar school kan, breng ik een briefje van
mijn ouders/dokter mee.
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IK EN TOEZICHT
• Ik kom ’s morgens niet vroeger
dan 8.05 uur op de speelplaats.
• Ik kom langs de poort naar de
speelplaats en blijf er tot het
belsignaal gaat.
• Ik verlaat de school ook altijd langs de poort.
Tijdens de speeltijden verlaat ik de speelplaats NOOIT
zonder de toestemming van de juf of de meester.
• Als ik niet naar huis ga zoals gewoonlijk, moet ik een briefje
van mijn ouders meebrengen voor de juf of meester.
Anders MOET ik met de bus naar huis.
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IK EN MIJN HOUDING
• Ik ben beleefd en vriendelijk tegen
leerkrachten, busbegeleid(st)ers
en andere kinderen.
• Ik spreek leerkrachten steeds aan
met juf of meester.
• Ik spreek andere kinderen aan met hun voornaam.
• Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de
leerkrachten.
• Ik loop nooit in de gangen, in de zaal, in de toiletten.
• Ik probeer steeds Algemeen Nederlands te praten.
• Ik heb respect voor anderen, ook voor kinderen die anders
zijn dan mij (bijv. hoe iemand eruit ziet, kinderen die iets
minder goed kunnen, …).
• Ik draag zorg voor het gerief van mij en dat van anderen.
Ik maak dus geen dingen met opzet kapot en steel niet.
• Geweld kan en mag nooit in Zonneburcht:
ik vecht, sla, schop, bijt en krab dus niet, ik gooi niet met
voorwerpen en maak geen ruzie.
• Ik pest niemand en zet anderen ook niet aan tot pesten.
Ook niet via chat, e-mail, SMS.
Als ik zie pesten of als ik zelf gepest word, zeg ik het aan
de juf of meester.
• Ik loop niet weg uit de klas of van de speelplaats als ik
boos ben.
• Ik kom direct mee met de juf of meester als die dit vraagt,
ook als ik boos ben.
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IK EN MIJN KLEDIJ
• Ik draag zorg voor de kledij die ik van
mijn ouders krijg.
Als ik mijn jas op de speelplaats uitdoe,
hang ik hem steeds aan de kapstok.
• Ik draag ook zorg voor de kledij van
andere kinderen.
• Te
opvallende
kledij
zoals
spaghettibandjes, te korte shortjes en
topjes zijn niet toegelaten. Ook
schoenen met wieltjes en (teen)slippers
zijn niet toegelaten omdat dit niet altijd
veilig is.
• Jongens dragen geen oorringen.
Het dragen van piercings is voor iedereen verboden.
• Ik doe mijn pet steeds af in de klas en in de eetzaal.
• In de turnles draag ik het Zonneburcht T-shirt, een
donkere short en witte gympantoffels of sportschoenen
met witte zolen en liefst met “plakkers”.
• In het zwembad dragen de meisjes een gewoon (geen
kleedje) badpak uit één deel (geen bikini).
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IK EN MIJN MATERIAAL
• Ik draag zorg voor
schoolgerief; zowel dat
mijzelf als dat van school.

het
van

• Mijn naam staat op al mijn
schoolgerief. Wanneer ik iets
verlies, krijg ik het zo vlugger
terug.
• Ik hou mijn agenda en heen- en weermap net: ik kleef er
geen stickers of etiketten op en krabbel er ook niet op.
• Ik schrijf of krabbel niet in handboeken, woordenboeken,
bib-boeken van school.
• In mijn boekentas zit alles netjes en steekt enkel het nodige
(schoolgerief, tussendoortje, brooddoos, flesje water). Fruit
steek ik in een doosje of zakje.
• Ik werp of gooi niet met mijn boekentas, zwemzak, …
• Waardevolle voorwerpen zoals bijvoorbeeld spelcomputers
breng ik best niet mee. Doe ik dit toch, dan is dit op mijn
eigen verantwoordelijkheid.
• GSM’s zijn alleen onder strikte voorwaarden toegelaten:
o
Mijn GSM ligt steeds af op school.
o
Ik haal mijn GSM niet uit: niet op de speelplaats, niet
in de rij naar de bus, niet onderweg naar het
zwembad,…
o
Bij het binnenkomen in de klas geef ik de GSM af aan
de juf of meester die hem in een mandje bijhoudt.
• Ik ruil en verkoop niet op school (geen schoolgerief, geen
speelgoed, geen stickers, …)
• Ik vraag geen spullen, speelgoed, koeken, … van andere
kinderen af.
• Delen mag maar ik geef niets weg in ruil voor vriendschap.
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IK EN MIJN SCHOOLTAKEN
• Ik schrijf steeds netjes en werk met
orde.
• Ik maak mijn huiswerk en leer mijn
lessen.
• Huistaken maak ik nooit op de bus of op
de speelplaats.
• Ik steek mijn agenda en brieven voor mijn ouders steeds in
de speciale “heen- en weermap”.
• Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven van de school af.
• Ik hou mijn
ondertekenen.

agenda

bij

en

laat

hem

elke

week

• Wanneer ik niet mag zwemmen of turnen, breng ik een
briefje van mijn ouders of van de dokter mee.

schooljaar 2019- 2020

9

IK IN DE EETZAAL
• Ik mag niet naar het toilet
tijdens het eten. Ik ga dus eerst.
• Ik kom op een rustige manier de
eetzaal binnen en ga stil op mijn
vaste plaats zitten.
• Ik doe mijn jas uit en pet af om te eten.
• Ik eet met mes en vork.
• Ik eet met mijn mond dicht.
• Ik vraag niet meer dan ik op krijg en eet dan ook mijn bord
leeg.
• Ik praat niet tijdens het eten.
• Ik verlaat de eetzaal op een rustige manier.
• Mijn boterhammen zitten in een BROODDOOS. Mijn naam
staat op de brooddoos.
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IK EN HYGIËNE
• Ik heb steeds een propere
zakdoek
of
papieren
zakdoekjes bij.
• Ik zorg dat ik met propere
handen aan tafel kom.
• Ik was mijn handen na elk
toiletbezoek.
• Ik houd de toiletten proper.
• Ik neem voor en na het zwemmen een douche.
• Ik geef mijn kam of borstel na het zwemmen niet door aan
een vriend of vriendin.
• Ik laat mama of papa elke week kijken als ik geen luisjes of
neetjes heb.
• Als ik wratjes ontdek, zeg ik dat aan mijn ouders zodat die
ze kunnen laten behandelen.
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IK OP DE SPEELPLAATS
• Ik denk na wat ik allemaal nodig
heb (koek, speelgoed, jas, …) op
de speelplaats, want ik mag
daarna niet meer naar binnen.
• Ik haal mijn GSM nooit uit op de
speelplaats.
• Ik ga steeds
speelplaats.

rustig

naar

de

• Tijdens de speeltijden ga ik nooit
over de rode lijnen. Ik verlaat de
speelplaats NOOIT zonder de toestemming van de juf of de
meester.
• Ik zorg dat ik voor het einde van de speeltijd naar het toilet
geweest ben. Na elk toiletbezoek was ik de handen.
• In de klassen, gangen en toiletten loop en speel ik niet.
• Eigen speelgoed mag mits toestemming van het
speelplaatsteam en de directeur. Duur en gevaarlijk
speelgoed en speelgoed met batterijen mag nooit.
Mijn speelgoed wordt niet geruild.
• Voetballen mag enkel met de kleine balletjes onder het
afdak.
• Met de andere ballen speel ik enkel in de BALLENZONE.
• Ik schrijf met het krijt alleen op de borden of op de grond,
nooit op de muren.
• Onze RUSTIGE HOEK: hier mag ik niet lopen, roepen,
trekken, duwen, …
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• Ik speel sportief en sluit niemand uit.
• Ik hou het VEILIG: ik speel niet brutaal, vechten, schoppen
en slaan is geen spel! Ik vecht dus niet om te spelen.
• Ik speel niet in de bloembakken, trek geen blaadjes of
takken af van de planten of de bomen.
• Ik breng alleen een gezond tussendoortje mee zoals een
boterham of een droge koek, maar vooral in fruit zitten veel
vitamientjes.
• Snoepen en kauwgom zijn verboden.
• Ik ga niet drinken aan de lavabo in het toilet. Ik mag enkel
DRINKEN aan de drankfonteinen op de speelplaats. Water
verkwisten doe ik nooit… Ik speel dus niet met het water
van de drankfonteinen.

Bij het belsignaal stop ik
het spel en ga
onmiddellijk rustig naar
mijn rij.

o

Bij het fluitsignaal sta ik
stil op mijn vaste plaats
en zwijg ik.

o

o
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IK EN HET MILIEU
• Ik zorg mee voor een nette
school, afval gooi ik in de
vuilnisbak.
• Ik sorteer het afval en gooi
het in de juiste vuilnisbak.
o papier en karton
o PMD
o restafval
o resten van fruit of groenten

=
=
=
=

geel
blauw
groen
compostvat

• Als mijn klas de speelplaats moet opruimen, help ik actief
mee.
• Ik draag zorg voor het groen op de speelplaats. Ik speel
niet in de bloembakken.
• Ik heb respect voor de vogels, de konijnen, de cavia’s en de
kippen op de speelplaats. Ik ben heel rustig bij onze
schooldieren.
• Ik vraag steeds aan de meester of juf:
o als ik bij de kippen wil gaan.
o als ik een konijntje wil vasthouden.
• Ik geef zelf nooit eten aan de dieren.
• Ik streel de diertjes heel zachtjes. Als het belt, steek ik ze
voorzichtig terug in het juiste hok.
• Ik gebruik de juiste knop na elk toiletbezoek. Zo bespaar ik
heel wat water.
o enkel plassen: kleine knop
o groot toilet: grote knop
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WAT ALS IK DE AFSPRAKEN NIET NALEEF?
• Ik luister naar de opmerking van de leerkracht en probeer
het in het vervolg beter te doen. Ik verontschuldig me
steeds daarna.
• Ik krijg een rood punt in mijn agenda en laat dit dezelfde
dag ondertekenen door mijn ouders en ga het de volgende
dag tonen aan de leerkracht.
• Ik krijg een rood punt en een straftaak en mijn ouders
ondertekenen de straftaak. Wanneer ik deze niet maak,
wordt ze verdubbeld.
Bij een grote fout zoals:
o iemand pesten
o geweld gebruiken ook al is het niet de bedoeling
iemand te kwetsen (bijv. iets naar iemand gooien)
o iemand bedreigen met woorden of gebaren
o opzettelijk iemand kwetsen
o opzettelijk iets kapot maken
o bekrabbelen of bekrassen van muren, deuren, ramen, …
o stelen
o erg onbeleefd zijn
o weglopen
o niet willen meekomen met de juf of meester als die dit
vraagt
o het meermaals niet naleven van een afspraak
o …
wordt meteen één of worden meerdere van de
volgende stappen gezet:
• Ik moet naar de directeur gaan om over mijn fout gedrag
te spreken. De directeur geeft me een straf.
• Ik mag bepaalde lessen of activiteiten niet volgen en maak
in plaats daarvan een straftaak.
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• Mijn ouders moeten naar school komen en er worden
duidelijke afspraken (contract) gemaakt.
• Ik mag voor een bepaalde periode de lessen en activiteiten
niet meer in de klasgroep volgen en moet in een ander
lokaal aan straftaken werken.
• Ik moet veranderen van school.

Ik ga akkoord met deze afspraken.
Handtekening leerling
………………………………………
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