13 Leefregels voor de leerlingen
13.1 Ik mag er zijn, jij mag er zijn. Iedereen hoort erbij!
Zo zorgen we samen voor een fijne school.
•

•
•

•

We hebben respect voor elkaar
o Voor elkaars mening
o Voor elkaars spullen
o Voor elkaars achtergrond
Ik spreek beleefd en ik gebruik geen grove taal
Ik zet in de klas en de eetzaal mijn pet, muts, hoed … af
Ik sluit niemand uit, ik doe niemand pijn en ik doe niet mee aan pesterijen

13.2 Ik leef gezond en draag zorg voor mijn lichaam
Zo kan ik goed groeien en word ik minder gemakkelijk ziek.
•
•
•
•
•

Ik eet gezonde tussendoortjes: fruit, groenten, noten, een gezond
belegde boterham of een droge koek
Ik drink water, witte melk of sojadrank natuur - in de schooltas
neem ik alleen water mee
Ik was mijn handen na elk toiletbezoek
Ik doe altijd mee aan de turn- en zwemlessen, behalve als dat niet mag van de dokter
Snoep en frisdranken zijn op school alleen toegelaten bij school- en klasfeestjes

13.3 Ik draag zorg voor de wereld rondom mij.
Zo draag ik mijn steentje bij aan de natuur en aan een leefbare aarde.
•
•
•
•
•

•
•

Ik sorteer het afval
Ik draag zorg voor het groen op school
Ik houd de lokalen en de speelplaats netjes
Ik spoel het toilet door, maar verspil geen water
Ik zorg voor mijn eigen spullen en voor het materiaal van de school
o Spullen ordelijk in boekentas, tas op de juiste plek
o Kledij ordelijk aan de kapstok
o Naam in fluovestje, boterhammendoos, drinkbeker ...
o Fiets netjes in de fietsenstalling
o Schoolmateriaal op de juiste plek
Ik kom, als het kan, met de fiets of te voet naar school
Ik breng geen wegwerpdrankverpakkingen mee

13.4 Ik houd het veilig.
Zo gebeuren er geen of minder ongelukken.
•
•
•
•
•

Ik fiets niet op de speelplaats
Ik blijf tijdens pauzes op de speelplaats
Ik breng geen eigen speelgoed mee
Ik voetbal alleen op het grasveld
Ik speel niet in de fietsenstalling
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•
•
•

Ik gooi niet met zand, stenen of harde sneeuwballen
Ik ga rustig in de gang of op de trap
In de lagere school draag ik minstens van 1 november tot 1 maart
op weg van of naar school mijn fluovestje.

13.5 Ouders en leefregels
Wij vragen alle ouders om het goede voorbeeld te geven en de leefregels voor leerlingen ook zelf na
te leven en hun kind steeds opnieuw aan te moedigen om de leefregels na te leven.
Toon jezelf steeds respectvol en beleefd en vraag dat ook van je kind. Treed op bij geweld of
pesterijen, meld ze ook altijd op school. Stimuleer je kind gezond te eten en te drinken: geef daarom
alleen water mee en geen snoep, ook niet als je kind jarig is. Verjaardagstraktaties zijn niet
toegelaten.
Breng je kind, als het kan, te voet of met de fiets naar school. Hoe het ook naar school komt, verlang
van je kind dat het minstens van 1 november tot 1 maart op weg van of naar school zijn fluovestje
draagt.
Voorzie minstens het fluovestje, de boterhammendoos en de drinkbeker van je kind van voornaam
en naam. Ook jassen, mutsen, sjaals en handschoenen raken nogal eens verloren. Zet daar als het
enigszins mogelijk is, ook een naam in. En neem heel regelmatig een kijkje op de vensterbank van het
personeelslokaal of er niets van jouw kind bij de verloren voorwerpen terechtgekomen is.

14 Leerlingenevaluatie en rapporten
14.1 Kleuterschool
In de kleuterschool observeren alle leerkrachten de kleuters om te zien hoe ze zich ontwikkelen.
Daarnaast nemen de leerkrachten van de vier- en de vijfjarige kleuters enkele korte testjes over

