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A. Speeltijd A. Speeltijd 

1.Bij droog weer gaan alle kleuters buiten spelen. Niemand blijft alleen 
achter in de gebouwen. 
2.Op het bord bij de bel zien de kleuters welke speelplekken er open of 
gesloten zijn. 
3. Voor en na school mogen de kleuters niet voorbij de rij van de miertjes. 
4. Bij koud of guur weer dragen alle kleuters een jas buiten! 
 

1. Iedereen gaat zonder getreuzel naar buiten 
2. Geen kinderen binnen in gangen of halletjes tijdens de speeltijd.  
3. Eenmaal op de speelplaats, mag er niets meer gehaald worden in de klas. 
Uitzonderingen alleen mits uitdrukkelijke toestemming van een leerkracht! 
4. Kinderen mogen nooit zonder toezicht in een lokaal! 
5. De witte lijnen aan conciërge, fietsenstalling en middelbaar geven de 
grenzen van de speelplaats aan. Ga niet verder! 
6. Bij koud of guur weer ben je verplicht je jas mee naar buiten te nemen! 
7. In de moestuin wordt er niet gespeeld.  
 

B. Algemene regels op de speelplaats B. Algemene regels op de speelplaats 

1. Geen ballen in de boom gooien of trappen.  
2. Respect voor de bomen, struiken en planten. 
3. Geen knikkers op de kleuterspeelplaats. 
4. Nooit op de muurtjes van de speelplaats klimmen, stappen of staan. 
5. Kleuters mogen niet op de banken lopen of stappen. 
6. Duw- of vechtspelletjes mogen niet. 
7.Fietsen tot aan de rij van de miertjes. 
8. De wilgenhutten zijn bedoeld als rustplaats. Geen wilde spelletjes. Geen 
takken afbreken. Niet klimmen op de takken. 
 

1. Geen ballen in de boom gooien of trappen. 
2. Respect voor de bomen, planten en struiken! 
2. Kastanjes of bessen nooit opeten! 
3. GSM,  smartphone en eigen tablet zijn verboden op school tijdens de 
schooluren. Tussen 8u00 en 16u00 blijft alles uit en in de boekentas. 
4. Verboden op de speelplaats: 
- Alle ruilkaarten of verzamelmateriaal 
- MP3, spelcomputertjes en andere elektronica 
- Rolschoenen, rolschaatsen, skateboard, … 
5. De taal die wij spreken op school is Nederlands, ook op de speelplaats. 
6. De wilgenhutten zijn bedoeld als rustplaats. Geen wilde spelletjes. Geen 
takken afbreken. Niet klimmen op de takken. 
7. Bal op het dak = wachten tot een werkman hem er af haalt. Klim zelf nooit 
op het dak of in een boom. 
 
 



C. Bij slecht weer C. Bij slecht weer 

1. In het paviljoen spelen de kleuters van KV, K1, K3A en K3B aan de tafel.  
    In de eetzaal van K2 spelen K2 en K3C. 
    Ze hebben keuze uit speelgoed, boekjes lezen, kleuren of TV. 
 

1. Bij rotweer wordt een zoemsignaal gegeven (3x kort – wordt herhaald). 
Dan houden we pauze in de eigen klas. De lkr. In de leraarskamer en in de 
kleuterschool worden door de toezichters verwittigd. 
2. Je mag naar toilet mits toestemming van je leerkracht. 
3. Bij een hevige regenbui gaat iedereen onder het afdak, dus geen voetbal 
meer! 
 

D. Winter D. Winter 

1. Sneeuwballen gooien alleen in klasverband én onder toezicht van 
minstens één leerkracht. 
2. Sleeën en glijden mag, maar geen gevaarlijke toeren! 
3. Een slee meebrengen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Laat er 
thuis je naam op zetten. 
 

1. Sneeuwballen gooien alleen in klasverband én onder toezicht van 
minstens één leerkracht. 
2. Sleeën en glijden mag, maar geen gevaarlijke toeren! 
3. Een slee meebrengen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Ze blijft 
buiten staan tijdens de lesuren. Zet je naam op je slee! 
4. We spelen niet op het gras in de winter. 
 

E. Toezicht op de speelplaats E. Toezicht op de speelplaats 

1. Luister altijd naar de juf of meester. 
2. Heb je vragen of problemen tijdens de speeltijd: vraag het aan de juf of 
meester op de speelplaats! 
 

1. Bij ruzie of discussie: probeer eerst samen naar een oplossing te zoeken. 
Praat het uit op de bank aan de eetzaal. Raken jullie er zelf niet uit, vraag 
dan raad aan de meester of juf op de speelplaats. Zij nemen een beslissing 
en je legt je daar bij neer. Later in de klas kan je nog je verhaal kwijt bij je 
eigen meester of juf. 
2. Heb je vragen of problemen tijdens de speeltijd: vraag het aan de juf of 
meester OP DE SPEELPLAATS! 
 

F. Zandbak F. Verdeling speelvelden 

1. De zandbak is enkel bij warm en droog weer open.  
2. Afspraak: zand blijft in de zandbak, niet met zand gooien anders moet je 
uit de zandbak. 
 

1. Al de speelvelden werden verdeeld. Kijk aan de refter, het KSA lokaal of 
het kleuterpaviljoen als je niet meer weet wie het veld mag gebruiken. 
Respecteer de afspraken! 
2. Gebruik kegels als goal bij de kleine voetbalvelden. Zet ze in de juiste 
richting!                            
3. Na de speeltijd worden de kegels door de voetballers teruggezet op de 
afgesproken plaats. Dat is binnen aan de ingang bij de keuken. 
4. Vuilnisbakken worden niet als goal gebruikt. Ze blijven op hun plaats 
staan. 



5. Om ongevallen en ballen tegen het hoofd en in het gezicht te vermijden, 
mag er voor 8u30 en na 15u15 niet gevoetbald worden op de strook tussen 
refter en middenplein en op de strook voor het kleuterpaviljoen   (ook geen 
trefbal). 
6. NOOIT voetballen of andere balspelen onder een afdak! 
7. Om 12u50 kan je gaan schaken, dammen of kaarten. Eens je binnen bent, 
blijf je ook binnen tot de speeltijd gedaan is. 
 

G. Fietsen – spelmateriaal – voetballen  G. Speelkoffers 

1. Fietsen of spelmateriaal mogen bij droog weer buiten als het pictogram 
het aangeeft.  
2. Ze worden tijdens de eerste speeltijd buiten gezet worden en worden 
altijd de laatste speeltijd opgeruimd. 
3. Kleuters mogen mekaar niet duwen aan de fietsen. 
4. Kijk op het bord bij de bel of er ballen mogen genomen worden. 
5. Nooit aan de goal hangen! 
 

1. Toon respect voor het materiaal: gebruik het waarvoor het bedoeld is en 
maak niks stuk! 
2. Maak je toch iets stuk, vertel dat dan aan je eigen juf/meester. 
3. Alles wat je gebruikt, breng je ook terug na gebruik! 
 

H. Toiletten H. Toiletten 

1. Toiletten zijn geen speelplaats. Niet spelen in de toiletten! 
2. Geen rollen WC-papier of andere voorwerpen in de pot gooien! 
3. Geen zand, toiletpapier e.d. in de wasbakjes! 
4. Niet met water spatten! 
 

1. De toiletten zijn geen speelplaats! 
2. Geen rollen WC-papier of andere dingen in de pot gooien. 
3. Geen zand, doekjes, enz. in de wasbakjes gooien! 
4. Niet met water spelen / spatten / … 
5. Andere kinderen niet storen, niet rondlopen en niet blijven rondhangen! 
6. De toiletten in het paviljoen aan de kant van de kleuterspeelplaats zijn 
alleen voor kleuters. 
7. De toiletten die grenzen aan de speelplaats zijn altijd toegankelijk. De 
toiletten in de gebouwen zijn alleen voor gebruik tijdens de les. Kinderen 
mogen tijdens de speeltijd dus niet in en uit de gebouwen lopen!!! 
 

I. Afval sorteren I. Afval sorteren 

1. Blauw = PMD  Groen = GFT  Rood = REST 
    Klas: zwarte bak=papier  grijze bak=rest 
2. Om de 2 weken is er een klas borstelbende. Het materiaal kan je vinden in 
de wasruimte naast de toiletjes. Raap het afval op, sorteer het en zet alles 
netjes terug op zijn plaats. 

1. Blauw = PMD  Groen = GFT  Rood = REST 
    Klas: Zwarte bak = PAPIER  andere bak=rest 
2. Om de 2 weken is er een klas borstelbende. Het materiaal kan je vinden 
onder de trap aan de ingang van blok H. Raap het afval op, sorteer het afval 
en zet alles netjes terug op zijn plaats. 



J. Deuren, lichten en computers J. Deuren, lichten en computers 

1. Als je als laatste binnen- of buitengaat sluit dan telkens de deur! 1. Als je als laatste binnen- of buitengaat tijdens de wintermaanden, sluit 
dan telkens de deur! 
2. Als je als laatste een lokaal verlaat, doof dan het licht. 
3. Nooit branddeuren open laten staan! 
 

K. Eten, drinken en eetzaal K. Eten, drinken en eetzaal 

1. Iedereen eet rustig zijn boterhammen (geen lawaai). 
2. Boterhammen in een brooddoos (geen aluminiumfolie of plastic zakje!) 
3. Water in een drinkbus of een drankje (melk, chocomelk) van de school . 
Geen blik of brik! Dit om de grote afvalberg op school te beperken! 
4.Wij proberen om goede gewoontes aan te kweken bij de kinderen. 
Daarom: Geef  voor de pauze  ’s morgens een stuk fruit mee. In de 
namiddag kan een koek. Voor de KS: Koekjes die niet omhuld zijn met 
chocolade in een koekendoosje! 
 

1. Fruit tijdens de pauze ‘s morgens/ een koek  niet omhuld met chocolade 
in de namiddag (in een koekendoosje!). 2 keer fruit mag natuurlijk ook! 
2. Bij het belsignaal ga je meteen in de rij staan. Daar moet het rustig en stil 
zijn voor je binnen mag. 
3. De brooddozenbak blijft op de speelplaats in het rek  tot 13u20! 
4. Nooit je eigen brooddoos naar boven brengen tijdens de speeltijd! 
5. Bij regen wordt de brooddozenbak op de afgesproken plaats onder het 
afdak of binnen gezet. 
5. In de refter is het 10 min. stil vanaf het signaal gegeven werd (hand 
omhoog). Je kan zien op de timer hoe lang het stil moet zijn. 
6. Je mag blijven zitten tot je klaar bent met eten. 
7. Geen boterhammen eten op de speelplaats, tenzij het buiten schaft is. 
8. Iedereen brengt een drinkbus of drankje van de school mee binnen. Geen 
drank halen TIJDENS de refterbeurt. Drank vergeten= drinken na het eten. 
9. Soep: Je mag een 2de kom soep bijvragen als je boterhammen op zijn. 
10. Schaft: Je verzamelt ALTIJD IN DE RIJ. Wie drank van school neemt, ZIT 
steeds OP DE KIOSK. De lege flesjes worden in de bakken teruggeplaatst. 
Je zoekt een plaats om te zitten en ZIT NEER om te eten. Niet op het gras 
eten! Je blijft ZITTEN tot DE ZOEM 3 X gaat. Vanaf dan mag je gaan spelen. 
 

L. Plagen en pijn doen L. Pesten en cyberpesten 

1. Doe nooit andere kindjes pijn! Dus niet duwen, slaan, stampen, krabben, 
bijten of andere dingen die pijn doen. 
2. Geen lelijke woorden gebruiken! 
3. Geen andere kinderen plagen! Als ze zeggen dat ze iets niet fijn vinden, 
moet je daar ook meteen mee stoppen. 
3. Als iemand je plaagt of pijn doet, zeg je meteen STOP! Als dat kindje niet 
stopt, ga je meteen naar de meester of juf. 

1.Iedereen heeft respect voor elkaar. Pesten op school of na school kan niet. 
Praat erover met jouw juf/meester indien dit toch gebeurt. Samen met jou 
wordt er naar een oplossing gezocht. 
2.Pesten via sociale media (internet) hoort daar zeker ook bij. Verwittig 
onmiddellijk je ouders en indien nodig  juf/meester. 
3. Je maakt nooit groepen aan op Facebook of andere media onder de naam 
van de school of de klas. Dit om ruzie en pestgedrag te vermijden. 



M. Studie M. Studie 

Zelfde regels als bij een speeltijd.  
 

1. Bij het belsignaal ga je meteen in de rij staan. Daar moet het rustig en stil 
zijn voor je binnen mag. 
2. Iedereen heeft een vaste plaats. Wie geen plaats heeft, wacht aan de 
deur. De plaats die je dan krijgt is een voorlopige plaats. Als je plots toch 
elke week naar de studie moet, vraag dan een vaste plaats. 
3. Wie huiswerk heeft, maakt dat in stilte. Heb je geen huiswerk, dan lees je 
een boek of maak je een tekening. Iedereen heeft steeds iets in de 
boekentas om te doen als je klaar bent met je huiswerk. 
4. Tijdens de studie is het stil. Vragen stellen over je huiswerk aan de 
leerkrachten mag altijd. Uitleg kan je ook (fluisterend) vragen aan iemand 
die naast jou zit. 
5. Op vrijdag is de studie steeds buiten.  
6. Kinderen die in de studie blijven, moeten ook in orde zijn met hun 
spullen. Vanaf 15u15 mag er niets meer gehaald worden in de klas. 
7. Naar het toilet gaan doe je voor de studie begint. 
8. Je schoolagenda laat je thuis elke dag zien aan je ouders. Ze moeten die 
ook elke week ondertekenen. 
 

  

 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


