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Dag jongen, dag meisje, 

 

 

Je bent echt  WELKOM  in dit grote huis. Heel wat uurtjes per dag ben je 

hier aanwezig. Het is zo een beetje ‘een tweede thuis’. Wanneer wij het in 

ons huis - in onze school - tot een THUIS willen maken, moeten we rekening 

houden met elkaar. Je bent er immers niet alleen. 

Een groot huis… veel kinderen… één grote FAMILIE: dit veronderstelt dat 

er afspraken zijn die je ook echt opvolgt. Dan pas wordt het hier fijn.  

Dan pas is het goed om in deze Don Boscoschool te zijn. 

Deze afspraken gelden zowel voor onze kleuters als voor de kinderen uit de 

lagere school. 

Lees dit goed en pas deze leefregels toe! 

 

1.  ALGEMENE AFSPRAKEN 

 

- Ik ben elke dag tijdig op school! Vanaf 08.30 uur wordt de schooldeur 

gesloten en wordt op het secretariaat gesignaleerd wie te laat komt.  

- Ik kom netjes naar school: netjes gewassen, haren gekamd en in 

aangepaste kledij. 

- Ik heb altijd het nodige schoolgerei mee, ook voor zwemmen en 

turnen. Na 2 keer vergeten van de zwemtas, wordt een zwemtas 

van de school gebruikt tegen een vergoeding van €2. 

- Al mijn persoonlijke spullen zijn voorzien van mijn naam (brooddoos, 

drinkbus, koekjesdoosje, gymbroek, gym T-shirt, …) 

- Ik verlaat de school NOOIT zonder toelating.  

- Wie alleen naar huis mag, krijgt de toelating na een schriftelijke 

bevestiging door de ouders. Op vertoon van een persoonlijke 

schoolverlaterskaart (aanvragen op het secretariaat) mag je alleen 

naar huis. 

- Ik breng een gezonde versnapering (fruit/groente) als 10-uurtje 

mee. Als namiddagtussendoortje is een koek toegestaan maar geen 

snoep, kauwgom, e.d.  

- Ik stop mijn 4-uurtjeskoekjes in een koekjesdoos en indien er nog een 

papiertje omgewikkeld is, neem ik dat terug mee naar huis!  

De juf/meester/opvoedster zal hierop toezien! 

- Op woensdag kan er fruit op school besteld worden. 

- Ik vul een drinkbus of plastic flesje enkel met water.  
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Deze kan op school gevuld worden. Brikjes of blikjes worden niet 

toegestaan! 

- Ik doe niet aan een ander wat ik zelf niet graag heb.  

Vechten, ruzie maken of pesten, doe ik NIET. 

- Wanneer ik een probleem heb, probeer ik het eerst zelf op te lossen, 

wanneer dit niet lukt, ga ik naar de juf/meester/opvoeder. Indien ik 

dat niet durf, stop ik een briefje om hulp in de babbelbox (hangt in de 

oranje gang). In die babbelbox worden trouwens niet alleen negatieve 

maar ook positieve briefjes gestopt. 

- Anderen aanzetten om iets fout te doen, doe ik zeker NIET.  

- Als ik onbeleefd was of iemand pijn deed, verontschuldig ik me 

spontaan. 

- Ik heb ook de mogelijkheid om met mijn juf/meester te praten over 

hoe ik me voel tijdens de kindcontactjes en/of andere momenten. 

- Ik probeer vriendelijk en behulpzaam te zijn tegenover IEDEREEN. 

- Ik draag zorg voor al het mooie om me heen: planten, omheining, 

gebouwen, meubelen … en ook voor mijn eigen spullen. Ik neem mijn 

verantwoordelijkheid op voor wat ik toch per ongeluk stukgemaakt 

heb! 

Wanneer ik toch iets van de school of een andere leerling stuk maak, 

zal ik dat vergoeden. 

- Tijdens eucharistievieringen in de kerk houd ik me rustig en heb ik 

respect voor kinderen die er een andere godsdienst op nahouden. 

- Een G.S.M. (meegebracht door leerlingen die alleen naar school 

komen) wordt uitgeschakeld en in de schooltas bewaard tot na de 

schooluren (en tot na de opvang voor wie in de opvang blijft). 

- In de gang, op de trappen en in de deuropening geef ik voorrang aan 

bezoekers en leerkrachten. Ik loop niet en ben STIL in de gangen. 

 

2.  IN DE KLAS   

 

- Ik doe mijn best om goed mee te werken. 

- Ik maak steeds mijn huiswerk en leer mijn lessen. Wanneer dit niet 

lukt, laat ik mijn ouders dit via de agenda aan de juf/meester weten. 

- Ik laat WEKELIJKS mijn agenda handtekenen door één van beide 

ouders. Zo ziet de juf/meester dat mijn ouders interesse hebben 

in wat ik op school leer. 
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- In mijn schooltas zit alleen wat ik nodig heb. (Doe af en toe grote 

kuis!) 

- Ik zorg dat in mijn bank alles netjes ligt. 

- Als ik iets niet begrijp, vraag ik om uitleg. Een computer kan een hele 

bibliotheek vervangen maar nooit een leraar! 

- Ook in andere lessen zoals lichamelijke opvoeding, muzische vorming 

en zwemmen leef ik de gemaakte afspraken na. 
 

3. IN DE WARME EETZAAL  

 

- Ik ga naar het toilet VOOR ik naar de eetzaal ga en was mijn handen. 

- Ik hang mijn jas aan de kapstok in de gang en kom rustig de eetzaal 

binnen.  

- Ik ga naar mijn vaste plaats en schenk als eerste van de tafel het water 

in de bekers voor alle tafelgenoten. Ik begin onmiddellijk met de soep. 

Daarna wacht ik tot wanneer de eetzaalhelpers zeggen dat ik naar het 

buffet kan gaan. 

- Enkel op teken van één van de eetzaalhelpers ga ik aan het buffet 

aanschuiven. 

- Ik eet in stilte tot iedereen voor de eerste keer naar het buffet 

geweest is, daarna mag er rustig gepraat worden! (zoals dat op 

restaurant eraan toe gaat) 

- Ik verzorg mijn houding aan tafel en eet met mes en vork. 

- Ben ik klaar met eten, stop ik het bestek in het bestekbakje.  

Dit is een teken dat mijn bord mag afgeruimd worden. 

- Door mijn hand op te steken, geef ik een teken dat ik nog een 

tweede of derde keer wil bijhalen. 

- Door mijn hand op te steken, geef ik een teken dat ik hulp vraag 

om mijn vlees te snijden. 

- Voordat het teken gegeven wordt om de tafel te verlaten, kijk ik toe 

of de hele tafel afgeruimd werd. Iemand zet de waterkruik weg, een 

andere tafelgenoot zet de bekers in de juiste bak en een derde 

tafelgenoot zet het bestekbakje op de kar.  

- Wie traag eet, kan rustig verder eten en zet zijn bord en bestek zelf 

weg. 

- Iedereen van eenzelfde tafel is verantwoordelijk om verkozen te 

worden tot de gezelligste “ALL-IN” (wanneer iedereen zich aan al deze 

afspraken houdt) tafel van de maand. Die tafel wordt beloond met een 

trofee en een foto in de nieuwsbrief.  
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4. IN DE KLAS EET IK BOTERHAMMEN 

 

- Ik breng mijn boterhammen mee in een brooddoos met mijn naam erop. 

Alle papiertjes van koekjes of iets dergelijks neem ik terug mee naar 

huis (in brooddoos) om de schoolafvalberg te beperken. 

- Brooddoos vergeten? Geen nood! Dan kan ik een warme maaltijd tegen 

betaling krijgen. Vergeet dit niet te melden aan juf Katrien van het 

secretariaat. 

- Als ik binnen moet blijven wegens ziekte, kan dit enkel mits een nota 

van de ouders in de schoolagenda. Ik breng een leesboek/spel mee met 

naam erop en vertoef tijdens de speeltijden in de kleutereetzaal. 

- In de klas houd ik me aan de afspraken die mijn leerkracht tijdens de 

middag maakt. 

 

 5. SPEELPLAATS  
 

- Ik plaats mijn schooltas op de voorziene plaats bij het juiste 

pictogram : 

o Eerste graad in de oranje gang. 

o Tweede en derde graad links naast de speelplaatsdeur (tegen 

de muren) in volgorde van aankomst op school (netjes aansluitend 

binnen de boekentassenzone). 

- Bij regen plaatsen de leerlingen van de tweede en derde graad hun 

schooltas in de gang naast het leraarslokaal. 

- Ik vraag altijd aan de leerkracht/opvoeder om naar het toilet te 

gaan zodat het aantal bezoekers beperkt wordt gehouden. 

- Ik blijf niet rondhangen in toiletten of gangen. 

- Als jongen plas ik IN de urinoirs en niet in de toiletten met WC-bril! 

- Ik verspil geen toiletpapier en ik was mijn handen na het 

toiletbezoek. 

- Ik laat het toilet netjes achter, spoel door en gooi de papiertjes 

in de afvalemmer. 

- Heeft iemand op toilet problemen, (vb. de deur niet openkrijgen, WC-

papier op, een ‘ongelukje’, …) dan verwittig ik onmiddellijk de 

juf/meester/peter/meter van het zesde leerjaar. 

- Ik mag drinken aan de waterfonteintjes, maar speel niet met water. 

- Moet ik nog iets afwerken in de klas dan wacht ik tot de juf/meester 

me op de speelplaats komt halen. 

- Afval deponeer ik netjes in de vuilnisbakken. 
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- Ik gooi geen steentjes/takken over de schoolmuur uit respect voor 

de buren, de voetgangers en de fietsers die achter de schoolmuur 

passeren. 

- Aan de overkant mag ik spelen met kastanjes maar NOOIT mee 

gooien. 

- Ik heb respect voor de natuur en beschadig geen plantjes. 

- Balspelen zijn toegestaan op de plaatsen waar geen plassen zijn. 

Bij regen spelen we niet met de bal. 

- Ik voetbal nooit op de speelplaats met het afdak (ook niet 

  tijdens de opvang). 

o Derde graad speelt voetbal op maandag (zowel tijdens de 

korte als lange speeltijden) 

o Tweede graad op dinsdag 

o Eerste graad op donderdag 

Op woensdag en vrijdag mag er gevoetbald worden door wie dat 

wil. 

- Ik speel andere balspelen op de plaatsen met (kaatsen, bouncerball, 

basket, …) de juiste picto’s.  

o Eerste graad mag kaatsen op maandag 

o Derde graad mag kaatsen op dinsdag 

o Tweede graad mag kaatsen op donderdag 

- Om de maand wordt er ander speelgoed aangeboden: stelten, 

springballen, klossen, springtouwen, diabolo’s, rekkers, knikkers. 

- De verantwoordelijken van de leerlingenraad zien er mee op toe dat er 

met het speelgoed gespeeld wordt zoals het hoort.  

Zij dragen een fluohesje. 

- Met het rustige speelgoed (gezelschapsspelen, kaartspel,…) speel ik 

in de turnzaal tijdens de winterperiode. Schoenen worden buiten de  

chalet uitgetrokken. 

- Ik zit zoals het hoort op alle picknicktafels, lounge zetels e.d. 

- Grasmatten zijn er om te ‘chillen’ of rustig te spelen. 

- Tijdens een hevige regenbui ga ik met alle anderen schuilen onder het        

afdak (ik sta dan op mijn plaats in de klasrij).  

Spelen is dan onmogelijk, gezellig babbelen kan wel. 

- Wanneer het onophoudelijk regent tijdens de middagspeeltijd, mag ik        

naar een film kijken in de kapel. De kleuters spelen met  

binnenspeelgoed in de speelzaal of kijken een film in de opvangklas. 
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- Een ongeval of een probleem meld ik altijd aan de leerkracht die 

toezicht houdt en goed herkenbaar is dankzij het KIVA-hesje. Zij 

/hij verzorgt me en noteert dit in de EHBO-map. 

- Na het eerste belsignaal stop ik met spelen en ga ik meteen naar 

mijn aangeduide plaats. 

- Na het tweede belsignaal zwijg ik en ga ik in stilte onder 

begeleiding van de leerkracht naar de klas. 

- De CD die ik op donderdag, muziekdag wil meebrengen , voorzie ik 

van mijn naam. 

- Je kijkt steeds  naar de foto die uithangt wat betreft jassen aan of 

uit! 

  Rood: jassen aan. 

  Groen: jassen mogen uit. 

 

De kleuters volgen de aanwijzingen van hun kleuterjuf. 
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Leefregels zijn een werkinstrument.  

Ze moeten waargemaakt worden door kinderen, leerkrachten en ouders. 

Ze zijn een uitdaging, een haalbare droom… wanneer ze door iedereen 

nageleefd worden. 

 

 

Leraar 

 

Ik wil de kinderen helpen en aanmoedigen bij het naleven van de leefregels. 

 

Handtekening,  

 

 

 

 

Kind 

 

Naam : ……………………………………… Klas : …………….. 

Ik ga naar de Don Bosco school in Heverlee en respecteer deze leefregels. 

 

Handtekening, 

 

 

 

 

Ouders 

 

Wij willen ons kind helpen bij het naleven van deze leefregels. 

 

Handtekening, 

 
 


