 Je draagt kledij aangepast aan de schoolse
omgeving.
 Je hoofddeksel zet je af als je een lokaal of
gebouw binnenkomt.

 Pesten, agressief gedrag en fysiek geweld
aanvaarden we nooit!

VOOR MATERIAAL:

 Je draagt zorg voor je eigen materiaal en dat van
een ander en je ontleent niet zonder toestemming.
 Je draagt zorg voor het klasmeubilair en het
didactisch materiaal.

VOOR DE OMGEVING:
 Klaslokalen, gangen en speelplaats hou je proper,
afval gooi je in de JUISTE vuilbak.
 Er wordt niet gegeten tijdens de lessen. Je kan,
tijdens de lessen, enkel water drinken.
 Buiten de school (na de lessen) blijf je niet
rondhangen. Ook hier laat je geen afval achter!

 Op het juiste tijdstip ben je op de afgesproken
plaats:
- Je bent ten laatste om 8.20u en/of om 12.50u (1e
graad), 13.40u (2e & 3e graad) aanwezig in de
school
- Bij de start van de les ben je in de klas (of op de
door de leerkracht afgesproken plaats)

ORDE

RESPECT

VOOR JEZELF EN DE ANDERE:

Na de pauze:

- voor de eerste graad => Sta je in de rij bij het
tweede belsignaal
- voor de tweede en derde graad => Sta je voor
het lokaal bij het tweede belsignaal

 Komt een leerkracht, na 10 minuten, niet
opdagen zal één van de leerlingen het onthaal
hiervan op de hoogte brengen.
 De leerkracht bepaalt op welke plaats je zit in het
klaslokaal.
 Verplaatsingen binnen de school hou je rustig. Je
hangt niet rond in de gangen en de toiletten.
 Tijdens de pauzes ben je op de speelplaats en
kan je naar het toilet gaan.
 Tijdens de middagpauze wordt er geluncht op de
door de school voorziene plaats.
 De enige reden om de school tijdens de middag te
verlaten is om naar huis te gaan eten.

 Bij afwezigheid verwittig je de school.
 Om tijdens de lessen goed te kunnen volgen ben
je voorbereid en heb je het nodige en
afgesproken materiaal bij.
 Tijdens de lessen verwachten we van je een
aandachtige houding en een positieve
medewerking.
 Ongevraagd of niet toegelaten gebruik van
multimediatoestellen in de klas wordt als storend
ervaren en wordt dus niet aanvaard.
 Je volgt de aanwijzingen van leerkrachten en
opvoeders steeds op en voert ze ook uit.

Indien je het moeilijk zou hebben om je aan deze leefregels te houden, zullen de
personeelsleden van de school je hierop aanspreken. Denk eraan elke overtreding
van deze leefregel zal leiden tot een reactie vanuit de school.
Dit om je te helpen de leefregels te respecteren en ervoor te zorgen dat het
schooljaar zo optimaal mogelijk voor jou verloopt!
We willen er samen iets van maken en zorgen dat je hier echt iets LEERT!

LEEFREGELS

communicatie

 De gemeenschappelijke voertaal op school is het
Nederlands

HET COLLEGE

