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… en ze leerden 
nog lang en 
gelukkig! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NAAM: ……………………………………… 



Schoolafsprakenboekje KBO MATER 2019-2020 

1.  GOEDE AFSPRAKEN MAKEN GOEDE VRIENDEN 

 
 

Om met een grote groep mensen 
prettig te kunnen samenwerken, 

zijn afspraken en regels nodig. 
 
 

 
 
 

De regels voor de ganse schoolgroep, 
hebben we samen met alle leerkrachten besproken. 

 
 

Ze volgen het verloop 
van een schooldag. 

 
 

Wij wensen je op school 

een fijn samen-leven, 
dag na dag. 
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2.  WELKOM OP SCHOOL 

 
 

Als ik geen gebruik maak van de buitenschoolse opvang, 

ben ik vanaf 8.15 uUR welkom op school. 

We komen allen OP TIJD naar school tegen 8.30 uur. 
 

 
 
 

Ik ben beleefd en voornaam. 

Ik wens aan iedereen een goedemorgen. 
 

 
 

Fietsers stappen af voor de poort, 
houden rekening met anderen en 
stallen fietsen netjes naast elkaar. 

 

Maak het afscheid aan de schoolingang zo kort mogelijk. 

Ga onmiddellijk naar de speelplaats en 

blijf achter de Rode lijn. 
 
 

VOOR MIJ IS MIJN RUG 
BELANGRIJK, 

DAAROM LAAT IK MIJN 
BOEKENTAS 

OP DE GROND. 

GOEDEMORGEN! 
BLIJ JE TE ZIEN! 
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3.  LUISTER!  DAAR GAAT DE BEL … 

 
 

Bij het EERSTE belteken: 
 

1. Ben je naar het toilet geweest? 
2. Boekentas in de hand? 
3. En dan snel naar de rij! 

 
 

Bij het TWEEDE belteken: 
 

1. Sta flink in de rij. 

2. Maak het stil! 
 
 

 
 

 
 

We gaan binnen in onze rijvolgorde. 

Rust en orde horen erbij. 
 
 
 
 

IK STA IN DE RIJ 
EN IK ZWIJG! 
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4.  IN DE KLAS 

 
 

In de gang en de klas blijf ik rustig. 
 

Ik maak mijn boekentas leeg en 
plaats ze netjes op de voorziene plaats. 

Mijn brooddoos leg ik in de bak. 
 

Ik houd me aan de klasafspraken. 
Ik zet m’n beste beentje voor en vergeet niet … 

de juf of de meester is de baas! 
 

 
 

Ik houd de klas en mijn bank netjes. 
Ik toon eerbied voor het werk van anderen 

en voor hun materiaal. 

Ook voor mijn eigen spullen draag ik zorg.  
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Ik vraag aan mijn ouders om m’n naam aan te brengen 
in kledingstukken, op mijn turnkledij, op de brooddoos, … 

Als ik iets verlies, komt het snel weer terecht. 
 

Spelmateriaal van thuis, hoort thuis. 
 

We zijn goede vrienden van elkaar. 

We helpen elkaar als het eens wat moeilijker gaat! 
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5.  SPELEN IS TOF 

 
 

Ik eet rustig een gezond tussendoortje en 

vergeet niet naar het toilet te gaan. 
 

De speelplaats is voor iedereen. 
De speeltuigen aan het zorglokaal mogen enkel gebruikt worden 

door kleuters en kinderen van de eerste graad. 
 

 
 

Voetballen gebeurt in de voetbalzone. 
De leerkrachten van toezicht beslissen of 

de rode of de groene bal uithangt. 
Bij de rode bal zijn alle balspelen op het gras verboden. 

 

 
 

Bij regenweer blijf ik onder het afdak of gaan we op 

aangeven van de juf of de meester naar de turnzaal. 
Daar is niet zoveel ruimte. Daarom kies ik voor 

een gezellige babbel of een ander rustig spel.  
 

Toiletten zijn geen plaats om te spelen. 
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Speel voorzichtig en zorg dat je anderen niet in gevaar brengt. 
We laten iedereen meespelen. 

We zorgen ervoor dat iedereen zijn spel kan spelen. 
 

Ruzies lossen we nooit op met geweld. 

We respecteren elkaar. 
Leer je verontschuldigen! 

Ik ben verdraagzaam en tracht ruzie te vermijden! 
 

 
 

Speel eerlijk, houd je aan de spelregels. 
Er zijn steeds winnaars en verliezers. 

 

Draag zorg voor het SPELMATERIAAL uit de speelgoedkoffer. 

Tussen 13 UUR en 13.30 UUR kan je met dit materiaal spelen. 

Die spelkoffer wordt gebruikt: 

 door de kleuters op maandag; 

 door de eerste graad op dinsdag; 

 door de tweede graad op donderdag; 

 door de derde graad op vrijdag. 
 

Wie naar de klas wil of binnen in het schoolgebouw wil,  

vraagt steeds toestemming aan de leerkracht van toezicht.  
 

Indien ik rekening houd met deze afspraken,  
kan er prettig gespeeld worden door iedereen! 

 

Veel speelplezier! 
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6.  IEDEREEN ZORGT VOOR EEN NETTE SCHOOL! 

 
 

Papier en restjes gooi ik in de vuilnisbak. 
 
 

 
 
 

Schors blijft in de schorsbakken liggen. 
 
 

In de toiletten blijf ik niet langer dan nodig. 
Ik spoel door, was mijn handen en draai de kraan dicht. 

Water en papier zijn heel waardevol.  

Ik verspil daarom geen water en papier. 

Water drinken doen we in de klas. 

 
 
 

Weekplan 
 

Mijn klas zorgt ervoor dat de speelplaats er netjes bij ligt. 
 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 
 

Kleuters 
 

 
1L en 2L 

 
----------------- 

 
3L en 4L 

 
5L en 6L 

AFVAL HIER ! 



Schoolafsprakenboekje KBO MATER 2019-2020 

 
 

EVEN NAAR HUIS 
 

Als mijn ouders me niet komen afhalen, 
ga ik mee naar buiten met de juiste rij. 

Ik ben weer welkom op school vanaf 13.20 uur! 
 
 

IK BLIJF ETEN OP SCHOOL 
 

De kleuters en het eerste leerjaar 

worden in de refter verwacht om 12.15 uur. 

Het tweede tot en met het zesde leerjaar 

sluiten aan om 12.45 uur. 
 

Als de juf of meester toestemming geeft, 

ga ik rustig de refter binnen en blijft het stil, 

ook tijdens het eten. 
 

 
 

Ik eet zoals het hoort. 
Ik verlaat de refter als ik klaar ben met eten. 

Ik plaats mijn stoel onder de tafel.  

Ik laat mijn eetplek netjes achter. 

Mijn brooddoos gaat opnieuw in de bak. 

Mijn leeg flesje plaats ik in de leeggoedbak. 
 

Als ik een taak vervul bij het opruimen van de refter,  
doe ik die met zorg. 

7.  SMAKELIJK ETEN 
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8.  TOT ZIENS ! 

 
 

 

 
 

Ik plaats mijn boekentas in het juiste rek onder het afdak. 
 
 

Op het einde van de speeltijd gaan we 

in de juiste rij of in het witte vak staan. 
 
 

Op teken van en onder begeleiding 

van een juf of meester vertrekken de rijen. 
 
 

Wie afgehaald wordt of in de opvang blijft, 

blijft in het witte vak staan. 
 
 

Om 15.55 UUR brengt de juf of meester van toezicht 

iedereen naar de opvang. 

 
 
 
 

DANK JE WEL! 
FIJN DAT JIJ ER WAS! 

VEILIG THUIS! 
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IK HEB DIT  
REGLEMENT GELEZEN  

EN WIL ME DAARAAN HOUDEN. 
 
 
 
 
 

……………………………...                            ....…………………………….. 
 

handtekening van het kind                          handtekening van de ouders 
 
 

… en ze leerden nog lang en 
gelukkig! 

 
 

 


