Intern reglement leerlingen (Lager Onderwijs) De Bron
In de klas
Ik en de school (-taken)
- Ik praat in het schoolgebouw enkel Nederlands
- Wanneer ik op school aankom, voor 08u30, ga ik onmiddellijk naar
juf Veerle in de zaal. Ik plaats mijn boekentas netjes op de daarvoor
voorziene plaats. Na 08u30 ga ik direct naar de speelplaats en zet
daar mijn boekentas netjes tegen de muur neer.
- ik respecteer het materiaal van de school en van mijn
medeleerlingen.
- Ik beschadig, verstop of steel geen materiaal.
- Ik kaft mijn schriften en boeken en herhaal dat tijdens het
schooljaar als het nodig is.
- Indien boeken of ander materiaal van de school beschadigd wordt
of verloren gaat, dienen deze vergoed te worden te worden. De
aankoopprijs van het materiaal wordt dan aangerekend. Je ontvangt
dit via de schoolfactuur.
- Ik zorg ervoor dat mijn bank en mijn boekentas proper is : in mijn
boekentas zit alles netjes bij elkaar en steekt enkel het nodige.
- Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, o.a.
geslepen potloden, agenda, …
- Ik ben aandachtig in de klas.
- Ik verzorg mijn handschrift en schriften.
- Ik leer mijn lessen en maak mijn huistaken.
- Wanneer ik dit om een geldige reden niet heb kunnen
doen,verwittig ik de leerkracht. (= een nota van mijn ouders in mijn
agenda)

- Ik laat mijn agenda elke dag tekenen.
- Ik toon thuis onmiddellijk alle brieven en nota’s van de school.
- Wanneer ik om gezondheidsredenen niet mag zwemmen of turnen
breng ik een attest mee naar school en geef ik dit aan de turnjuf.
Wanneer ik geen attest heb, ga ik mee turnen of zwemmen.
- Als ik thuis merk dat ik een boek, een schrift, een taak,een
speelgoedje … in de klas vergeten ben, kom ik niet terug naar de
school.
- Ik wacht tot de volgende ochtend en zeg dit onmiddellijk tegen de
leerkracht.
- Volwassenen spreek ik aan met meneer, mevrouw of juffrouw.
- Ik gebruik geen agressieve of kwetsende woorden naar anderen
toe; bijvoorbeeld spotten, belachelijk maken, vloeken,…

Op de speelplaats
Ik en spelen
- Ik speel alleen voetbal op het daarvoor voorziene voetbalveld.
- We spelen enkel met zachte ballen.
- Ik heb respect voor andermans spel en stoor hen daarbij niet.
- Afval hoort thuis in de vuilbak en ik gooi dat dus niet op de grond
maar ik help mee sorteren en gooi mijn vuilnis in de juiste vuilbak.
- Wanneer het belsignaal gaat, ga ik onmiddellijk naar de rij.
- Ik zorg dat ik tijdens de speeltijd naar toilet ga.
- Ik speel sportief en eerlijk.
- Ik zorg ervoor dat elke leerling het naar zijn zin heeft en dat er
niemand uitgesloten wordt.
- Ik trek, duw, schop of sla niemand.
- Ruw of gevaarlijk spel is verboden.
- Ik breng geen speelgoed mee naar school, uitgezonderd knikkers,
springtouwen, elastieken of een kleine knuffel, kaarten.

- Gameboys, walkmans en andere computerspelletjes met batterijen
blijven thuis.
- Wanneer het regent vertelt de juf of meester waar we moeten
spelen. Wanneer dit in de zaal is, loop ik niet rond en speel ik niet
met ballen, maar praat ik rustig met mijn vrienden.

In het toilet
Ik, gezondheid en hygiëne
- Ik zorg dat ik tijdens de speeltijd naar toilet ga.
- De toiletten zijn geen speelruimte.
- Ik spoel steeds door en was daarna mijn handen.
- Ik hou ook zelf de toiletten proper; ik knoei niet met toiletpapier.
- In de turnles draag ik de voorgeschreven kledij ( witte T-shirt,
donkerblauwe of zwarte short, turnpantoffels.
- Ik breng gezonde tussendoortjes en drank mee : voor de
ochtendspeeltijd breng ik een stuk fruit mee en ’s middags drink ik
water.
- Ik zorg ervoor dat ik een (papieren) zakdoek bij heb.

In het schoolrestaurant
Ik en de schoolrefter
- Ik kom rustig binnen en ga op de plaats zitten die ik kreeg.
- In de eetzaal ben ik stil en heb ik goede manieren.
- Ik eet wat op het menu vermeld staat. Er kan enkel van deze regel
afgeweken worden op voorlegging van een medisch attest of
omwille van geloofsovertuiging of levensvisie.
- Het eten dat ik bijgevraagd heb, eet ik volledig op.
- Ik knoei niet met mijn eten.
- Wanneer ik boterhammen meebreng kan ik mits betaling ook soep
krijgen.
- Ik steek mijn boterhammen in een brooddoos met mijn naam erop.

- Ik gebruik geen aluminiumpapier of plastic folie.
- Ik verlaat de refter niet zonder de toestemming van de juf of
meester die op dat moment toezicht houden.

In de bus
- Ik ga steeds zitten op de vaste plaats die mij werd toegewezen.
- Ik blijf tijdens de rit ook steeds zitten.
- Ik luister naar de busbegeleider. Die helpt mij bij het in, -en
uitstappen van de bus.
- Ik eet en drink niet op de bus.

Buitenschoolse activiteiten
- Ik luister naar de juf of meester, of een andere verantwoordelijke
op dat moment.
- Ik gedraag me en respecteer de regels die ook in onze school
gelden .

Ik en mijn houding
- Ik heb respect voor anderen.
- Ik vecht niet.
- Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen.
- Ik spreek mijn medeleerlingen aan met de voornaam.
- Ik heb eerbied voor het bezit van anderen en van mezelf.
- Ik plaag niemand en zet ook anderen niet aan tot plagen

Wat als de leraar zich vergist?
- Ik vraag beleefd aan de leerkracht of het mogelijk is dat hij zich
vergist heeft.
- Ik bespreek het voorval met de leerkracht, liefst onmiddellijk of
tijdens de daaropvolgende speeltijd

Ik en veiligheid
- Ik raak geen schoonmaakproducten aan.
- Op school worden geen medicijnen gegeven door de leerkrachten.
- Indien ik medicijnen moet innemen, vullen mijn ouders het attest
voor toedienen van medicatie op school (zie achteraan brochure) in.
De medicijnen geef ik aan de leerkracht.

Ik en het verkeer
- Ik gebruik steeds de kortste en veiligste route naar school.
- Ik respecteer de verkeersreglementen.
- Ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg.
- Ik laat er voor zorgen dat mijn fiets in orde is.
- Ik stap het zebrapad over met de fiets aan de hand.

