
1.1 Wat mag en wat niet?

We verwachten van leerlingen, leerkrachten, ouders en begeleiders dat zij tegenover elkaar

een beleefde houding aannemen en zich in een respectvolle (Nederlandse) taal uitdrukken.

Doorheen het ganse schoolgebeuren wordt een beleefd gedrag nagestreefd. Het is een attitude die

zich onder andere uit in kleding, houding, hygiëne, taal, spel en omgangsvormen.

Elk personeelslid heeft het recht hierover opmerkingen te maken en eventueel in te grijpen op een

verantwoorde wijze. Wij eerbiedigen het bezit van anderen. Daarom wordt van de kinderen

eerlijkheid verondersteld. Tegenover kinderen die het bezit van andere beschadigen of

ontvreemden zal streng worden opgetreden.

1.1.1 Kleding

Ook het dragen van gepaste kledij is een manier van je respect tonen tegenover je medeleerlingen en
de leerkrachten. We vragen daarom dat onze leerlingen leeftijdsgerelateerde kledij dragen die niet
aanzet tot opmerkingen. Ook geven we de voorkeur aan aansluitbare schoenen. Dit om de veiligheid
van de kinderen te garanderen.

1.1.2 Persoonlijke bezittingen

Elk kind is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen. Waardevolle voorwerpen of geld laat
met liefst thuis, want de school is nooit verantwoordelijk voor verloren of beschadigde voorwerpen.

We begrijpen dat sommige ouders een gsm meegeven aan hun kind, wanneer bv het kind alleen naar
huis moet en er nog niemand thuis is. We vragen dan ook dat de gsm tijdens de schooltijd wordt
uitgezet en in de boekentas blijft. Het is de verantwoordelijkheid van het kind om zorg te dragen voor
zijn/haar gsm.

Wanneer de gsm toch gebruikt wordt (of uit de boekentas wordt gehaald) tijdens de periode op
school, dan zal het toestel afgenomen worden, naar het bureel van de directie worden gebracht en
kan uw kind er ‘s avonds terug omkomen. U krijgt als ouder een bericht via smartschool dat uw kind
zich niet hield aan deze regel.

1.1.3 Gezondheid en milieu op school

Wij vinden het belangrijk dat jonge mensen stilstaan bij de impact van hun eigen gedrag op het

milieu. Daarom werken wij via allerlei projecten rond deze aandachtsvelden:

● Afval en duurzame materialen: we zetten de kinderen aan tot sorteren van het afval.

PMD-flessen meegebracht van thuis worden terug meegenomen naar huis. Dit om het

bewustzijn over de afvalberg die we produceren, te ontwikkelen.

● We stimuleren het gebruik van een boterhamdoos, koekendoos, ...

● Energie: we vragen aan de kinderen om lichten te doven bij het verlaten van een lokaal.

● Vergroening: door bepaalde ingrepen op school proberen we ons steentje bij te dragen aan

een groenere omgeving.



● Mobiliteit op school: we stimuleren het gebruik van de fiets, zeker bij de derde graad.

Uitstappen in de buurt worden dan door hen met de fiets gedaan.

● We vragen om drinkflessen mee te geven aan de kinderen, gevuld met water.

● We stimuleren de kinderen om de omgeving netjes te houden.

● We stimuleren gezonde voeding. We zien dus graag een gevarieerde boterhamdoos zonder

snoep.

● Snoepen en chocolade koeken zijn verboden.

● Iedere voormiddag wordt een gezond tussendoortje gegeten.

● Verjaardagen worden op school gevierd. Een klascadeau onder de vorm van een boek, een

gezelschapsspel is even waardevol als aparte traktaties. Aparte traktaties worden ook in de

boekentas gestopt en pas thuis geopend.

● Er worden geen verjaardag uitnodigingen verdeeld door de leerkracht en door de

leerlingen. We willen daarmee tranen vermijden.

1.1.4 Eerbied voor materiaal

Je kind mag alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als
thuis. Jij en je kind engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal.

Stellen wij vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of meermaals verloren gaat, dan
kunnen wij de gemaakte kosten voor de aankoop van nieuw materiaal aanrekenen.


