
AFSPRAKEN VOOR DE BASISSCHOOL 

 

SCHOOLUREN  

• Elke dag 8u30 – 11u40 en 13u05 – 15u50 
• Woensdag halve dag tot 11u40 
• Vrijdag  einde op 15u00 
• Speeltijd : 10u10 – 10u25 en 14u45 – 15u00 
• In de week dat er geen zwemmen is , is de speeltijd op vrijdag van 13u55-14u10 
• Zwemmen op vrijdagnamiddag , om de veertien dagen; zie kalender eetzaal 
• Turnen : zie uurrooster 
• Toezichten speeltijd : zie rooster 

• Iedereen staat om 15u50 bij zijn rij (of blijft in zijn gang = kleuter) tot de juf die 
bewaakt aanwezig is. 

 

EEN GEZONDE SCHOOL 

• Elke woensdag fruit i.p.v.  koeken en/of water.  Er worden geen brikjes meegebracht! 
• Op elk doosje, potje of drinkbus moet de naam van de leerling staan. 
• Elke dag water; er worden geen brikjes meegebracht als tussendoortje; enkel in de 

brooddoos.Brikje terug meenemen naar huis. 
                        

SPEELPLAATS 
 

• Het hekken  MOET  op slot. 
• Fietsen worden ordelijk onder het afdak geplaatst. 
• Speelplaatsspelen en afspraken worden doorgegeven aan vrijwilligers die toezicht 

houden. 
• De speelplaats wordt dagelijks opgeruimd door iedereen die de laatste speeltijd 

toezicht houdt; ook de kleuters leren papiertjes opruimen en speelgoed op orde 
zetten. 

• Boekentassen: worden netjes tegen de muur geplaatst en niet voor de deuren. Als 
het niet regent, staan de boekentassen  buiten onder het afdak 

• Zwemzakken worden erbij geplaatst en meegenomen om aan de kapstok te hangen           
(elke leerkracht controleert zijn/haar klas ) 

• Er wordt stipt gebeld; zo kunnen de lessen tijdig beginnen. De leerkrachten 
begeleiden hun klas zo vlug mogelijk naar de klas. 

• Er zijn 2 belsignalen; de eerste om in de rij te komen en de tweede om te zwijgen.  
Iedereen zorgt voor stilte tot in de klas.   
 

TOILETTEN 

• Elke leerkracht houdt een oogje in het zeil bij: gebruik toiletpapier (oprapen van lege 
rollen,) 
                                                                                   beurten afwachten 
                                                                                   handen wassen,… 



ORDE EN NETHEID 
 

• Elke leerkracht is verantwoordelijk om de gang, vensterbanken en kapstokken net te 
houden. 

• Systeem vuilniszakken:  De dinsdagavond wordt alles buiten de poort gezet ( zie 
opruimlijst en afvalkalender) 

• Dagelijks herinneren: wie iets meeneemt naar de speelplaats (naamgetekende 
doosjes, drinkflessen,..) moet het ook terug meenemen naar de klas. De leerkracht 
die toezicht houdt, wijst de kinderen erop  totdat het een gewoonte geworden is om 
alles terug mee te nemen. 

• AFVAL sorteren : geen papier in oranje zak maar wel in kartonnen doos. Afval zelf op 
dinsdag onder het afdak plaatsen Vuilzakken: geen halve zakken op straat 
zetten. Karton zelf een doos meebrengen of zelf in een veevoederzak stoppen en 
onder het afdak zetten. Regeling: 1ste en 3de week van de maand zijn het oranje 
zakken en blauwe zakken. De 2de week van de maand is het oranje en karton. 
 

GELD 
 

• We werken met een schoolfactuur. Bijdrage aan vervoer bij uitstappen (bvb toneel) 
wordt nog cash opgehaald (1€) 
 

VERJAARDAGEN 
 

• Kleuters die iets willen meebrengen als traktatie : geen geschenk of snoep. 
Oudercomité en leerkrachten opteren voor een klascadeau 

• Gangfuif voor de 3,4,5 en 6 : net voor een vakantie.  
Het 1 en 2: brengen wel iets individueels mee. 

• Tweemaandelijks  komen we samen in de turnzaal en dan worden de jarigen die die 
maand verjaren in de kijker gezet.  
 

SOCIALE VAARDIGHEDEN 

• Tweemaandelijks komen we samen in de turnzaal om een maandpuntje voor te 
stellen. Het is de bedoeling dat het aandachtspuntje ook in de klas verder uitgediept 
en in de kijker gezet wordt. 
 
 

ALGEMENE  ZAKEN 
 

• We houden elke speeltijd een gezellige koffiepauze (eetzaal) 
• We laten onze klas NOOIT alleen (spreek af met een andere leerkracht als je 

onverwacht iets moet doen en je klas moet verlaten) 
• Voor wie wil : ongeveer 1 x per maand of voor een vakantie eten we in een 

plaatselijke bistro (’t Hoekske of Macarel)  
We houden rekening met de toezichten (eerst bediend worden  of achter komen) 

• Op het einde van het schooljaar is het etentje op kosten van de school. 
• Na de pannenkoekenverkoop in februari is er een nieuwjaarsetentje. 



• Op het einde van het schooljaar ruimen we de klassen op, dekken zoveel mogelijk af 
voor de zon en we zetten alles weer netjes klaar op de schoonmaakdag die jaarlijks 
afgesproken wordt.  Iedereen mag vooraf komen. 

• Elke leerkracht draagt zijn steentje bij op een klusjesdag om onze school netjes te 
houden. 

• Alle vensterbanken moeten vrijgemaakt worden (juli / auguustus) zodat de firma die 
de ramen poetst overal gemakkelijk aan kan. In de paasvakantie moeten enkel de 
vensterbanken vrij gemaakt worden aan de kant van de speelplaats. 

• De schoonmaakster dweilt de turnzaal, de eetzaal en de toiletten.  
• De leerkrachten zorgen dat de eetzaal opgeruimd is. (kopjes afgewassen, …) 

 
 

 

UITSTAPPEN 

• De leerkrachten melden via de agenda de uitstappen (dag en uur) en vragen naar 
vervoer. 
Elke brief die gemaild wordt, wordt in cc naar hetboompje@telenet.be  gestuurd en 
zonder uitdrukkelijke toelating wordt € 1 gevraagd per rit. 

• Bezoek naar het bos wordt voor de hele school georganiseerd per bus 
soms gaan de oudsten met de fiets 

• Bezoeken in de omgeving gebeuren vanaf het derde leerjaar soms met de fiets 
omdat ze ook in het verkeer moeten leren fietsen.  Er zijn altijd twee volwassenen 
mee. 

• Wie iemand vraagt of naar iemand gaat geeft die persoon een fles wijn (uit de grijze 
kast) als bedanking (als er geen vergoeding  gevraagd wordt) 

• Er staan autozitjes onder het afdak in het houten kot om kleuters te vervoeren. 
• Elke auto is verzekerd voor het vervoer van 4 leerlingen/auto. 

 

OUDERCOMITE 

• Op onze school bestaat er een oudercomité. 
• Zij helpen bij het organiseren van activiteiten zoals ontbijtbuffet, schoolfeest,… 

 

 

 

 


