afspraken schooljaar 2016 — 2017
1. ’s morgens







Als ik aankom op school, ga ik direct naar binnen. In 3weg ga je direct naar de werkplaats.
Indien ik naar De Lovie moet, blijf ik op de bus zitten tot ik daar ben.
Ik plaats mijn fiets / bromfiets in de overdekte fietsenstalling.
Ik plaats de boekentas op of onder de banken in de vestiaire.
Ik hang mijn jas op de juiste plaats aan de kapstok.
Als ik in groep 1a zit, plaats ik mijn boekentas in lokaal 4.
Indien ik met eigen vervoer naar school kom, zorg ik ervoor dat ik om 10 over 8 op school ben om de bus
te kunnen nemen naar De Lovie.
Ik blijf ’s morgens in de polyvalente ruimte. Als het mooi weer is, mag ik ook buiten.
Bij het signaal om 8u30 sta ik in mijn rij.

2. speeltijden








In de voormiddag heb ik pauze van 10u10 tot 10u20.
In de namiddag is er pauze van 15u10 tot 15u20.
Ik mag voetballen in het grote vierkant.
Ik mag ook in de kleine vierkanten, maar niet voor balspelen.
Indien ik wat meer rust wil, vraag ik aan de leerkracht of ik wat apart mag zitten.
Bij slecht weer gaat de pauze binnen door.
Na de speeltijd sta ik in mijn rij.

3. middag











Bij het signaal om 12u, sta ik in mijn rij.
Ik wacht op het signaal van de leerkracht om naar boven te gaan.
Als ik een warme maaltijd of soep wil, schuif ik na het signaal van de leerkracht aan in de keuken.
Ik zwijg tijdens het middageten.
Ik blijf aan tafel zitten en loop niet rond.
Ik ga niet in de keukenberging over de middag.
Ik kan op donderdag- en vrijdagmiddag een belegd broodje bestellen.
Na het eten vraag ik toestemming aan de leerkracht om naar beneden te gaan.
Als ik tafeldienst heb : ruim ik samen met de andere leerlingen de tafels af, maak die proper, veeg de
vloer schoon en doe de afwas.
Als ik rust nodig heb, kan ik in lokaal 6 zitten. Ik zorg er zelf voor dat dit lokaal opgeruimd is.
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4. ontspanning na het eten







Ik kies mijn vrije tijdsinvulling voor de volledige middagpauze.
De vrije tijdsinvulling kan doorgaan in lokaal 2 of 3, de hall voor de eetzaal, de grote ruimte of op de
speelplaats.
Ik zorg ervoor dat het lokaal net blijft. Stoelen en tafels worden op de juiste plaats terug geplaatst.
Als ik naar het toilet wil, vraag ik toelating.
Om 13u15 gaat iedereen naar buiten (of naar de grote ruimte bij slecht weer).
Bij het belsignaal om 13.30u sta ik in mijn rij.

5. einde van de lessen






Als ik de eerste bel hoor, is de les gedaan.
Ik sta in mijn rij per bus.
Ik laat niets in de vestiaire rondslingeren.
Als ik te voet (met de fiets / bromfiets) ben, wacht ik op het signaal van de leerkracht om te vertrekken.
Deze leerkracht helpt bij het oversteken.
Leerlingen die de bus gebruiken, gaan per groep en rustig naar de bus.

6. gebruik vestiaire en lockers




Ik kan alleen in de vestiaire als er toezicht is van een leerkracht.
Ik laat geen geld of andere waardevolle voorwerpen in mijn boekentas en jaszak.
Als ik in fase 2 zit kan ik een locker huren op school. Hiervoor betaal ik een waarborg van 5 euro.

7. op de bus





Op de bus mag ik niet eten, drinken en roken.
Ik laat anderen met rust op de bus.
Ik blijf op de bus zitten als ik bij Spalier moet wachten.
Ik ben beleefd op de bus en luister naar de busbegeleidster.

8. rijen





Ik sta recht in de rij.
Ik ben stil in de rij.
Ik verander per groep, rustig en in stilte van klas.
Ik loop, spring en duw niet op de trap.

9. Lessen BWO en zwemmen







Ik turn met een t-shirt van school, een sportbroek en sportschoenen.
Ik douche na de turnles in de sporthal.
Als ik moet douchen, neem ik 2 handdoeken mee, een kam en zeep.
Tijdens het zwemmen dragen jongens een zwembroek en meisjes een badpak (in 1 stuk).
Als er zwemmen is heb ik mijn zwembroek / zwempak mee, 2 handdoeken en een kam.
Na het zwemmen douch ik.
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10. Kleding





Ik draag verzorgde kledij.
Ik draag gesloten sandalen.
In de serres en de BGV-lokalen draag ik de juiste kledij die voorzien is.
Ik draag mijn lange haren in een staart tijdens de BGV-lessen en LO-lessen.

11. Met de fiets naar school


Als ik met de fiets naar school kom, draag ik reflecterende kledij.

12. groene school





Ik gooi afval in juiste vuilnisbak, papierbak of compostvat.
Er is een verantwoordelijke voor de vuilnisbakken en de papierbakken.
Ik steek de verlichting enkel aan indien nodig (energie sparen).
Ik heb aandacht voor orde en netheid in de klassen en de bergingen.

13. let op

















Ik breng geen gevaarlijke voorwerpen mee naar school (vb aansteker, mes, …).
Ik mag niet roken op school.
Ik mag geen kauwgom en snoep gebruiken op school.
Ik mag geen alcohol drinken op school.
Ik mag geen suikerdranken en energiedranken drinken op school.
Ik mag een tussendoortje meenemen voor de speeltijden.
Als ik naar het toilet wil, vraag ik altijd toestemming.
Tijdens de les ga ik niet naar het toilet, tenzij het echt nodig is.
Ik vraag toestemming om de speelplaats te verlaten.
Ik mag niemand pesten op school.
Ik mag niemand kussen en knuffelen op school.
Ik mag niet zitten of liggen op de vensterbanken.
Ik heb best zo weinig mogelijk geld bij.
Ik mag geen mp3-spelers, ipods en computerspellen tijdens de schooluren gebruiken.
Ik mag geen GSM gebruiken op school: als ik betrapt word, moet ik mijn GSM afgeven.
Ik mag niets kopen, verkopen, lenen en uitlenen op school.
Ik laat mijn agenda wekelijks tekenen.

Let op: al deze aandachtspuntjes zijn enkel een opfrissing van wat al in het schoolreglement staat
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