SCHOOLAFSPRAKEN EN LEEFREGELS
20.1 Gedragsregels
Wij houden van leerlingen die zich beleefd en welopgevoed gedragen en een verzorgde taal
spreken. Beleefdheid tegenover helpende ouders, leerkrachten en personeelsleden wordt
geëist. De kinderen groeten de leerkracht bij het binnenkomen en het weggaan.
Andere afspraken:

- Speelplaats:
Op de speelplaats kunnen de kinderen vrij spelen. Er zijn beurtrollen voor het
spelmateriaal dat beschikbaar is op de speelplaats. De regeling werd opgemaakt
in het Kinderparlement. Er wordt enkel gevoetbald in het beschikbare terrein.
- Klas:
Zich houden aan de gemaakte klasafspraken.
- Op school eten:
Wie op school eet, meldt dit ’s morgens bij het begin van de lestijd in de klas. Na
9.00 u. kan geen warme maaltijd meer besteld worden.
Er is keuze tussen: een warme maaltijd of eigen lunchpakket.
Wie ‘s middags op school overblijft, verlaat het schoolgebouw niet, tenzij met
toestemming.
Vanaf het vierde leerjaar krijgen de schooleters een taakje van de klasleerkracht
om in de eetzaal te helpen.
Warme maaltijden
De kinderen van het 1e t.e.m. het 4e leerjaar nemen een kleine
maaltijd. Vanaf het 5e leerjaar nemen alle kinderen een grote
maaltijd.
Koude maaltijden
Wie boterhammetjes meebrengt, bestelt op school een drankje
(water en/of soep). Op het einde van de maand worden de
verbruikte drankjes en de middagopvang aangerekend op de



factuur.
Wij hechten veel belang aan gezonde voeding. Probeer uw kind zo weinig
mogelijk suikers mee te geven in de brooddoos. Snoep en chocolade zijn niet
toegelaten.
- Orde en netheid
 Gebruik een gewone boekentas of verstevigde rugzak of schoudertas
voor boeken en schriften.
 Er is orde in de lessenaar en in de boekentas. Indien de
leerlingen geld bij zich hebben, laten ze dit niet in de
gang.
 Klaslokalen, speelplaatsen, trappen en gangen worden
net gehouden.
 Voorwerpen of kledingstukken laten we niet rondslingeren op de
speelplaats.
- Milieuzorg op school (MOS)
Verwachtingen naar de ouders:
 Gebruik boterhamdoos. (GEEN ALUMINIUMFOLIE gebruiken!)
 Gebruik van een hervulbaar waterflesje
 Vermijden van afval op school door een koek mee te geven in
een doosje.
 Laat uw kind zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school komen.
Indien u uw kind met de auto naar school brengt, kunt u het afzetten en
ophalen op het marktplein.
 Verwachtingen naar de kinderen:
 Fruitafval composteren in het compostvat waar mogelijk
 Afval correct sorteren in de vuilnisbakken
- Eerbied voor materiaal
De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen
gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als
kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het
schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk
wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de
gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.
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- Verjaardagen en tussendoortjes
In de voormiddag kunnen de kinderen meegebracht fruit eten.
Enkel in de namiddag is een droge koek toegelaten;
Snoep en kauwgom zijn ten strengste verboden.
Ook op verjaardagen is alleen een zak picknicken, droog gebak
(bijv. door mama of papa gebakken) of een stuk fruit toegelaten. Alle snoep,
speelgoed of gadgets worden terug meegegeven naar huis. Alleen bij geboorte
van broertje of zusje is een kleine attentie (doopsuiker) voor de medeleerlingen
toegestaan.

20.2 Kledij
- Schoolkledij
De schoolkledij is voornaam en eenvoudig, niet hinderlijk om te
leren en te spelen. Daarom zorgen we voor :
 schoolkledij, geen strandkledij
 gewone schoenen of sandalen; geen teenslippers
 haren of haarlokken zijn niet gekleurd; geen motieven in het haar geschoren
 gewone oorbellen zijn toegelaten, andere piercings niet ;
 nette handen, nagels geknipt en verzorgd
School noch de leerkrachten zijn verantwoordelijk bij verlies.
- Turnkledij
 In het lager onderwijs dragen de leerlingen voor de gymles een school T-shirt, een
donkerblauwe of zwarte halflange turnbroek, sportschoenen met velcro.
 In de wijkschool te Ramskapelle zorgen de kinderen voor gymkledij,
aangepast aan het weer.
 Aan de ouders vragen we om alle kledij te naamtekenen.
 Alle kinderen kopen een gymzak van de school. Aan de ouders wordt gevraagd er een
herkenningsteken of de naam op te naaien (niet strijken a.u.b.). Deze zak wordt elk jaar
opnieuw gebruikt.

- Fluohesje
 Omwille van de veiligheid draagt elk kind bij het naar school komen en naar huis
gaan een fluohesje van de school. Het eerste fluohesje krijgen de kinderen gratis.
Bij verlies van het fluohesje moet er een nieuw aangekocht worden in het
secretariaat van de school.
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20.3 Persoonlijke bezittingen
Om zo weinig mogelijk de aandacht af te leiden van wat op school essentieel is, vragen wij
om voorwerpen vreemd aan het schoolleven thuis te laten. Gsm’s, smartphones, iPods,
mp3-spelers, alle soorten computerspelletjes, niet-pedagogische tijdschriften, …horen niet
thuis op school.

20.4 Pesten
Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Er werd met de kinderen, de
leerkrachten en het zorgteam een pestprotocol uitgewerkt. Hierbij wordt ook
preventief gewerkt aan het positief omgaan met elkaar.

20.5 Bewegingsopvoeding
De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit
van ons aanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen.
Indien een kind niet kan deelnemen aan een zwemles of turnles is een
schriftelijke neerslag van de ouders of dokter nodig.
Er zijn ongeveer negen zwembeurten per jaar. De data
worden meegedeeld op de website en in de agenda.
De verplaatsingskosten met de bus worden voor alle leerlingen
aangerekend. Wie niet zwemt, gaat mee naar het zwembad en kijkt vanaf
de kant.
Meisjes dragen een badpak, jongens een aansluitende zwembroek. Losse
zwemshorts zijn in het zwembad niet toegelaten.
Alle leerlingen dragen een badmuts afhankelijk van het zwemniveau. Bij verandering van
niveau kan de badmuts gratis ingeruild worden indien nog in goede staat. Bij verlies van de
badmuts moet een nieuwe aangekocht worden in het zwembad (€1, cash te betalen).
We verwachten ook hier van onze kinderen een voornaam gedrag zodat de beperkte tijd
voor het zwemmen maximaal kan benut worden.

20.6 Huiswerk
Het schoolteam heeft destijds, in samenspraak met de ouderraad, gekozen
voor huistaak in de lagere school.
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- Huistaken bieden de mogelijkheid aan de ouders om hun kind te volgen in zijn
ontwikkeling. Ze zijn bedoeld voor het kind.
- De oefening voor huistaak is altijd een herhaling of inoefening van wat in de klas gegeven
of besproken werd. Het is nooit nieuwe leerstof.
- De kinderen mogen foutjes maken. Er volgt altijd een verbetering, klassikaal of individueel.
- De ouders mogen de huistaak nazien, doch dat hoeft niet. In de lagere klassen plaatsen de
ouders een paraaf bij het gemaakte werkje of in de agenda.
- Op woensdag krijgen de kinderen geen huistaak, soms zijn er wel lessen te leren. Daarvoor
krijgt het kind minstens 3 dagen tot een week de tijd.
- De regelmaat van huistaken en lessen helpen het kind een goede studiemethode te vinden,
zodat het na het 6de leerjaar klaar is voor het secundair onderwijs.
- In de basisschool wordt veel aandacht besteed aan het ‘leren leren’ :
* Aandacht voor het leren plannen van huistaken, studeren van lesjes en toetsen
* In de lagere school worden specifieke lessen gegeven om de kinderen op een zinvolle
manier te leren studeren
* Er is begeleiding bij het inoefenen van wero-lesjes, godsdienstlesjes

20.7 Agenda van uw kind
De agenda wordt ook gebruikt als communicatiemiddel tussen school en thuis. Huiswerk en
de te leren lessen worden hierin genoteerd. Aan de ouders wordt gevraagd de schoolagenda
regelmatig na te kijken en te ondertekenen.

20.8 Rapporteren over uw kind
In de basisschool leren we basistechnieken en basisleerstof aan. Elk kind krijgt de kans om de
kernleerstof te verwerken en te beheersen. Op het einde van het 6de lj. moeten de
eindtermen, opgelegd door het ministerie, bereikt zijn. Dit gaat niet bij alle kinderen even
gemakkelijk, sommigen hebben meer moeite, anderen kunnen gemakkelijk
uitbreidingsleerstof aan.
Met het hele team beogen we voldoende aandacht te geven aan elk kind en z’n vorderingen
goed te volgen, niet alleen door te toetsen maar vooral door oog te hebben voor het
dagelijks werk in de klas, de aandacht, de betrokkenheid en het welbevinden tijdens de les.
Uw kind krijgt 4 rapporten per jaar: het herfstrapport, het kerstrapport, het lenterapport en
het eindrapport. De precieze data vindt u terug in de kalender.
Het bestaat uit verschillende delen:

een puntenrapport
een muzisch rapport
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een rapport lichamelijke opvoeding
een deel ‘omgaan met…’
De punten geven u een beeld van wat uw kind op dat ogenblik reeds verworven heeft, zo
weten de leerkrachten waaraan nog meer gewerkt moet worden. De punten op het rapport
worden individueel bekeken en beoordeeld, ze zijn er niet om kinderen in een volgorde te
rangschikken! Vóór het proefwerk wordt, zeker tot in het 4de lj., de leerstof zeer goed
geoefend in de klas. Thuis kan nog even kort herhaald worden. Toetsen die te herhalen zijn,
worden minstens 3 dagen voordien in de schoolagenda genoteerd.
Naast de punten hechten we evenzeer belang aan de attitudes. Deze worden met smileys
weergegeven op het rapport. Resultaten van tussentijdse toetsjes kunt u opvolgen in het
schrift of bij het wekelijks ondertekenen van de schoolagenda. Hebt u vragen omtrent
resultaten of quoteringen, vraag dan gerust uitleg.
Tweemaal per jaar (kerst en zomer) verwachten wij dat het rapport door één van de ouders
worden opgehaald tijdens het oudercontact. Er wordt steeds vooraf een uurregeling
opgemaakt, zodat ouders niet al te lang hoeven te wachten.

20.9 ICT
Op school gebruiken wij iPads om de digitale wereld te verkennen en erover te leren.
Vanaf het 1ste leerjaar krijgen leerlingen een eigen login voor bepaalde oefenwebsites. Deze
gegevens worden bewaard in de agenda van de leerlingen. We respecteren hierbij elkaars
privacy.
Vanaf het 4de leerjaar krijgen de leerlingen ook een mailadres om op een positieve manier
elektronisch te communiceren met elkaar, documenten uit te wisselen, samen te werken
aan documenten enz. Misbruik wordt niet toegelaten. Indien nodig wordt een mailaccount
verwijderd.
Wie zich niet houdt aan de gemaakte afspraken in de klas of op een ongepaste manier
omgaat met het materiaal, wordt (tijdelijk) uitgesloten van deze activiteiten.

20.10 Wijzigen contactgegevens
Bij verhuizing, verandering van gsm-nummer en/of mailadres geven de ouders dit steeds
door in het secretariaat van de school.
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