1. Leefregels voor de leerlingen
§1. Ik en mijn houding
Ik heb respect voor anderen.
Ik vecht niet en maak geen ruzie.
Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen.
Ik heb eerbied voor het bezit van anderen.
Ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten.
Ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften.
Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota’s van de school af.
In de eetzaal ben ik rustig en heb ik goede tafelmanieren.
Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de leerkracht of de toezichter.

§2. Ik, gezondheid en hygiëne
Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch.
Na bezoek aan het toilet spoel ik door en was mijn handen.
Ik hou de toiletten netjes.
In de turnles draag ik de voorgeschreven turnkledij.
Ik neem mijn turnkledij regelmatig mee naar huis om te wassen.
Ik breng gezonde versnaperingen mee.

§3. Ik en zorg voor het milieu
Ik zorg mee voor een nette school.

§4. Ik en mijn taalgebruik
Op school spreken we in alle omstandigheden Algemeen Nederlands met elkaar.

§5. Ik en mijn materiaal
Draag zorg voor al het schoolmateriaal en het schoolmeubilair.
De leerboeken zijn steeds gekaft, ook rond de schriften zit een kaftje.
In de boekentas zit enkel het nodige en ze is altijd netjes geschikt.
Het nodige schoolmateriaal is steeds aanwezig.
Wie schoolmateriaal verliest of vernielt, vervangt of vergoedt het.
De boekentassen staan steeds ordelijk en netjes geschikt op de aangeduide plaatsen.
Iedere fiets heeft zijn plaatsje in de fietsenrekken.
Gevonden voorwerpen bezorgen we aan de leerkracht.
Op alle persoonlijke bezittingen staat een naam.
SBS Koersel

Leefregels

blz. 1

§6. Ik en spelen
Wees steeds sportief in het spel en sluit niemand uit.
Gevaarlijk speelgoed meebrengen is ten strengste verboden.
Kostbare spullen (GSM, MP3,…) horen niet thuis op de speelplaats.
Gangen en toiletten zijn geen speelruimtes. We gaan steeds zo snel mogelijk naar de speelplaats.
Hou rekening met het “speel-schema” op de speelplaats: wie speelt wat waar?
Als de leerkracht met toezicht tijdens de middagspeeltijd de leerlingen van 4, 5 en 6 begeleidt,
mag er gespeeld worden op het graspleintje, niet in het bos.
Bij het eerste belsignaal stoppen we onmiddellijk het spel en begeven ons naar de rij. We
wachten rustig op het tweede belsignaal.
Bij het tweede belsignaal staan we stil en zwijgen we in de rij.
Onder begeleiding van de leerkracht gaan we in volledige stilte naar de klaslokalen.

2. Veiligheid en verkeer
§1. Het toezicht
De schoolpoort gaat ’s morgens open vanaf 8.20u, vanaf dan is er ook toezicht op de speelplaats.
Wees steeds tijdig in de school: tenminste 5 minuten voor de aanvang van de lessen.
Niemand verlaat de speelplaats zonder de toelating van de leerkracht of de directie.
Leerlingen die ’s middags blijven eten, wachten, opgesteld in rijen, in stilte op de afgesproken
plaatsen om de eetzaal binnen te gaan.
Na het nemen van de drank (facultatief) nemen de leerlingen in stilte plaats aan de tafels die voor
hun klas bestemd zijn.
Bij het einde van de lessen wachten we op de afgesproken plaatsen in rijen op de leerkrachten
met toezicht. Zij zullen ons verder begeleiden om veilig de straat over te steken (fietsers).
De rijen van de afgehaalde voetgangers worden begeleid door leerkrachten achter de
beugelafsluiting tot in de wachtruimte. Hier worden de leerlingen door de ouders afgehaald.
Kinderen die 15 minuten na het einde van de lessen nog niet zijn afgehaald, gaan naar de
opvang. De doorgebrachte tijd wordt aangerekend.

§2. Het verkeer
We komen naar school en gaan terug naar huis via de kortste en/of veiligste weg.
Middagpauze.
e

e

De leerlingen van de 2 en 3 graad die ’s middags thuis eten, moeten in het bezit zijn van een
pasje om de school te kunnen verlaten!
Met de fiets
Onze fietsen moeten uitgerust zijn volgens de bepalingen uit het politiereglement.
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Wij volgen op de openbare weg het verkeersreglement.
Aan de schoolpoort stappen we af en leiden we de fiets te voet naar de fietsenstalling. We blijven
niet rondhangen in de fietsenrekken maar gaan onmiddellijk onze boekentassen op de voorziene
plaats zetten en begeven ons naar de speelplaats.
Bij het verlaten van de school verzamelen we op de voorziene plaats en leiden we onze fiets te
voet naar de straat, onder begeleiding van de leerkracht.
Alleen te voet
Leerlingen te voet verzamelen voor de fietsenrij en wachten daar tot de begeleidende leerkracht
hen meeneemt.
Met de auto
Leerlingen die afgehaald worden, wachten in de afgesproken rij tot de leerkracht teken geeft om
naar de wachtruimte voor de school te gaan. Ouders halen hier hun kinderen af.
Niemand stapt onderweg uit de rij!
Niemand loopt naar zijn ouders in een geparkeerde auto of naar de overkant van de straat!
Voor alle leerlingen
Aan de straat wachten wij tot de leerkracht of gemachtigde opzichter zich heeft opgesteld en
teken geeft om over te steken.
Kinderen die naar de opvang moeten, gaan in een rustig tempo naar het lokaal.
Leerlingen die door de stedelijke opvang ‘de Bengeltjes’ worden afgehaald, wachten voor de
polyvalente hal aan de kleuterblok.

§3. Veiligheid
We houden gangen, trappen, in- en uitgangen steeds vrij.
In onze school wordt niet in de gangen gehold of van de trappen gesprongen.
Tijdens de speeltijd mag niemand zonder toezicht in de klas blijven.
In principe gaan we alleen tijdens de speeltijd naar het toilet.
Eventuele geneesmiddelen die we tijdens de schooluren moeten nemen, geven we ’s morgens
aan de leerkracht of een verantwoordelijke van de school. (zie Schoolreglement, hoofdstuk 20,
artikel 40)
Elektrische toestellen en onderhoudsproducten worden zonder toestemming niet aangeraakt.

§4. Wat doen bij een ongeval op de weg?
We verwittigen onmiddellijk een volwassene.
We vertellen:
* waar het is gebeurd
* wat er is gebeurd
* wie erbij betrokken is
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§5. Wat doen bij brand?
Elk schooljaar houden we een tweetal brandoefeningen
Bij de ontdekking van een brandhaard melden we dat onmiddellijk aan een volwassene.
Bij het horen van het brandsignaal volgen we stipt de instructies van de leerkrachten.
We verlaten de lokalen rustig via de uitgangen die wij tijdens de oefening gebruikten.
We laten alle materiaal, zelfs kledingstukken, liggen en volgen de leerkracht.
We doen de ramen en de deuren dicht.
We verzamelen op de aangeduide plaatsen.
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