OMGANGSVORMEN, HOUDING, GEDRAG, KLEDING, ORDE EN NETHEID
De klas is een tweede thuis voor de kinderen. Ze besteden er heel veel tijd. Daarom vraagt de
school aan ouders om hun kinderen te ondersteunen in het creëren van een goede en positieve
sfeer in klas en op school. Opmerkingen en bekommernissen kunt u steeds kwijt bij de
leerkrachten of bij de directie. Samen zoeken we een oplossing ten gunste van het kind.
Iedereen helpt mee het klaslokaal en de school ordevol en net te houden. Afval hoort in de
vuilnisbakken.
Elektronische gadgets (computerspelletjes, MP3-spelers, ... ), verzamelobjecten, e.d. zijn niet
toegelaten op school. In geval van betwisting beslist de directeur, in overleg met de leerkrachten,
over het al dan niet toestaan.
Het gebruiken van een mobiele telefoon door leerlingen is alleen toegelaten mits toestemming van
een leerkracht of van de directeur. Binnen de school zijn deze toestellen uitgeschakeld en nooit
zichtbaar aanwezig. Wie deze regel overtreedt, moet het toestel inleveren en mag het op het einde
van de dag weer ophalen.
Gevaarlijke voorwerpen zoals messen, lucifers, vuurwerk, … zijn uiteraard
verboden.
Veel mag gezegd en gevraagd worden. We verlangen van onze leerlingen
een beleefde omgang en respect voor elkaar en voor alle medewerkers van
de school.
Ook in de klas besteden we aandacht aan beleefdheid, zorgzaamheid, leren
luisteren naar elkaar, afspraken maken, verontschuldigen, ...
Elk kind komt voornaam gekleed naar school. Oorringen worden omwille van
de veiligheid beter thuisgelaten. We vragen een nette haartooi.
Kinderen dragen
veiligheidsredenen niet toegelaten.
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Onze leerlingen moeten een onderscheid maken tussen vrijetijdskledij en kledij om naar school te
komen. In onze cultuur vraagt elke omstandigheid en elke plaats een aparte kledij. Wat thuis en in de
vrije tijd kan en mag, past soms niet op school of tijdens schooluitstappen.
Bij betwisting over het al dan niet toegelaten zijn van sierraden, kleding, opsmuk, e.d. beslist de
leerkracht of verantwoordelijke voor de leerlingen in overleg met de directeur.
Op kledingstukken, zwemgerief, gympakjes, brooddozen, ... noteren ouders best de naam van hun
kind. Kledingstukken met een naam gaan zelden verloren.
Binnen de school gelden duidelijke afspraken over rijen, gedrag en spel op de speelplaats, … De
personen met toezicht zien erop toe dat deze afspraken nageleefd worden. Indien nodig worden er
sancties opgelegd en worden de ouders op de hoogte gebracht.

