
Schoolafspraken: De Springplank 

 

1. Aankomst op school: 

Elke klas heeft een welbepaalde, aangeduide plaats waar de boekentassen 

worden gezet. 

Het hekken is gesloten (kinderen komen binnen via de refter) tot de leerkracht 

van toezicht op de speelplaats is.  

 

2. Plaats in de rij: 

- De leerlingen staan op een vaste plaats (op een bolletje). 

- 1ste belteken : in de rij staan. 

- 2de belteken : zwijgen. 

- In de gang  en op de trap stappen de kinderen achter elkaar, niet voorbijsteken 

  en niet lopen en niet roepen. 

 

 

3. Afspraken op de speelplaats: 

a. Algemene: 

- De VV deelt afspraken mee aan de leerlingen indien daar nood aan is. 

- Er wordt enkel gevoetbald op het voetbalterrein (elke klas krijgt een dag toege- 

  wezen). 

- Computerspelletjes, skateboard en tollen zijn niet toegelaten. 

- Na de schooluren : geen balspelen meer. 

 

b. Bij regenweer: 

- Geen voetbal! 

- 1+2+3 blijft onder het kleine afdak (klas Marleen) 

- 4+5+6 blijft onder het grote afdak (aan de refterdeur) 

-> we verlopen niet van afdak naar afdak 

 

c. Wat bij ongewenst gedrag: 

- De kinderen krijgen een time-out en mogen afkoelen tegen de muur. 

 

d. Plaats waar leerlingen niet mogen komen: 

- Niet rechtstaan op het muurtje aan het parochiehuis. 

- Niet aan basketpalen en doelen hangen. 

- Niet over de rode lijnen spelen: aan het hekken, aan de trappen van het 

  toilet en aan het portaal van de 2de en 3de kleuterklas. 

- Tijdens de speeltijd wordt er op de kleuterspeelplaats niet op het speelhuis 

  geklommen.  

 

 



4. Afspraken in de refter: 

- Er worden 2 beurten georganiseerd, dit in samenspraak met juf Cindy. 

- Alle leerlingen hebben een vaste plaats. 

- Eerst een gebed, nadien eten de leerlingen in stilte. 

- Tijdens de refter hebben de kinderen geen taak, na de refter helpen enkele 

  vrijwilligers even mee. 

- De kinderen verlaten de refter: tafel per tafel. 

- Na de refter worden de boxen met de brooddozen tot 13.00 uur in de refter  

  gezet. Daarna worden ze door 2 verantwoordelijke leerlingen naar de klas  

  gebracht. 

 

5. Toiletbezoek : 

- De kinderen worden gestimuleerd om tijdens de speeltijden naar het toilet te 

gaan. 

- Mocht een kind tijdens de lesuren toch dringend naar het toilet moeten (of om 

medische redenen), dan mag deze de klas verlaten.  

 De leerkracht houdt hierbij wel in het oog dat het kind niet uitermate lang 

wegblijft.  

 Twee kindjes uit dezelfde klas mogen niet tegelijkertijd naar het toilet.  

 Als een kind onpasselijk is, mag het niet alléén naar het toilet gaan. De 

leerkracht gaat dan mee en vraagt aan een collega om op haar/zijn 

kinderen te passen. 

-Tijdens de speeltijden wordt er niet gespeeld in de toiletten. De leerkrachten 

houden dit nauwgezet in het oog. 

 

6. Houding ten opzichte van elkaar : 

- We maken geen ruzie en pesten elkaar niet. 

 

7. Verlaten van de school : 

- Volgorde: eerst worden de rijen gevormd: de kleuters, dan de rang en tot slot 

  de fietsers (te voet met de fiets aan de hand). 

- Na 4 uur kunnen de kinderen hun thuiswerk niet meer ophalen. 

- Elke leerkracht doet ’s avonds zijn of haar deur vast bij het verlaten van de 

  school. 

- De leerkracht van toezicht sluit het hekken, de toiletten en de refterdeuren, zet  

  de PC uit in de leraarskamer. 

 

8. De juiste plaats voor … 

- De jas en de turnzak/zwemzak hangen aan het haakje van de kapstok. 

 

9. Traiteur : 

- Algemene regel: tussen 2 vakanties houden kinderen zich aan de gemaakte 

  keuze wat drank betreft (ofwel soep ofwel water). 

- De kinderen kunnen dagelijks warme maaltijd en/of broodjes bestellen. 

- De menu wordt uitgehangen. 



 

10. Afspraken over het heen- en weerschriftje bij de kleuters: 

- Volgende items worden vermeld in ons heen- en weerschriftje: 

a. Symbool van het kind in de klas. 

b. Algemene gegevens (vb. telefoonnummers- adres – e.d.). 

c. Afspraken in verband met uitstapjes – fles water – koek – etc. 

d. Per week uitleg van het B.C. en wat er eventueel moet meegebracht worden. 

e. De jarigen. 


