
Als het speeltijd is
• Op teken van de juf of meester verlaat 
 ik rustig de klas.
• Ik ga naar het toilet bij het begin van
 de speeltijd.
• Ik laat het toilet proper achter.

• Ik was mijn handen na het toiletbezoek. 
• Ik speel NOOIT in de toiletten.
• Ik zorg dat ik alles bij heb : mijn jas, tussendoortje,
 springtouw,..
• In de voormiddag eet ik alleen fruit of groente, eventueel 
 afval neem ik terug mee in mijn fruitdoosje.
• Mijn koek voor de namiddag zit in een herbruikbaar 
 doosje, dat ik in de koekjesmand van de klas leg.
• Drinken doe ik in de klas of aan het drinkfonteintje.
• Ik hou mij aan de speelroosters om te weten op welke 
 speelplaats ik mag spelen.
• Klimmen doe ik alleen op klimtoestellen, NIET op 
 vensterbanken, muurtjes, hekken, glijbanen,...
• Ik sluit niemand uit en kies voor een leuk spel. 
• Als ik geen jas bij heb, moet ik bij regen altijd onder 
 het afdak, tenzij ik een kap heb.
• Ik leg mijn jas nooit ergens op de speelplaats. Ik hou deze
 aan of leg hem in de “jassenbak”.
• Tijdens de speeltijd loop ik niet meer naar binnen.
• Wanneer ik iemand pijn doe of plaag, wanneer ik lelijke 
 woorden gebruik, wanneer ik met dingen gooi,...mag ik me 
 aan een opmerking verwachten of krijg ik misschien tijdelijk 
 speelverbod. 
• Ik blijf beleefd als ik een opmerking krijg.  Bij een vergissing 
 mag ik mijn mening op een beleefde en kalme manier zeggen.
• Als er een probleem is, probeer ik dat eerst zelf op te lossen 
 door met de andere te praten.  Als dat niet lukt, vertel ik het 
 tegen de juf of meester op de speelplaats.
• Als ik merk dat er iemand gepest wordt, meld ik dat zo snel 
 mogelijk tegen de juf of meester op de speelplaats of tegen 
 mijn eigen leerkracht.
• De banken dienen om op te zitten.  Ik loop er nooit op.  
• Op het terras met picknicktafels mag ik niet lopen.  Hier 
 willen kinderen rustig praten of rustig spelen.
• Voetballen doe ik enkel op de speelweide. Op de grote speel-
 plaats mogen andere balspelletjes. Op de kleine speelplaats
 spelen we zonder bal.
• Een lederen bal kan niet.
• Ik haal nooit zelf een bal van het dak.
• Ik verlaat nooit mijn speelplaats zonder toestemming van de
 juf of meester.
• Als er kleutertjes op de speelplaats zijn, laat ik hen met rust en 
 pak hen zeker niet op, zodat ze ook met leeftijdsgenootjes 
 leren spelen. 
• Ik heb geen gsm bij op de speelplaats.  
• Niet-elektronisch speelgoed mag je van thuis meebrengen.
• Ik ruil, koop of verkoop niks op de speelplaats. 

Als ik blijf lunchen
• Ga ik op het afgesproken signaal naar de 
 eetzaal
• Neem ik mijn etensresten of afval terug 

 mee in mijn brooddoos.
• Ik kies mijn vrije plaats en eet rustig mijn lunchpakket op.
• Wanneer ik klaar ben, ga ik rustig naar de speelplaats.

Als ik naar huis ga
• Ik zorg dat ik al mijn spullen bij me heb.
• Ik weet dat ik niet terug naar binnen mag 
 als ik iets vergeten ben.

• Na de laatste speeltijd ga ik in de rij staan om samen met 
 de juf of meester naar de poort te stappen.
• Als ik met mama of papa aan het praten ben aan de poort, dan 
 zorg ik ervoor dat anderen nog kunnen passeren.  Ik speel 
 niet aan de schoolpoort. 
• Als ik naar de nabewaking moet, wacht ik rustig en zonder te 
 spelen op de banken onder het afdak tot de juf of meester me 
 komt halen.
• Als ik naar Kadee moet, wacht ik rustig en zonder te spelen 
 onder het afdak aan de toiletten tot de juf of meester er is.
• Als ik maar af en toe naar Kadee of de nabewaking moet, of 
 als ik alleen naar huis moet, vraag ik aan mijn ouders om dit 
 in mijn agenda te schrijven. 
• Ik mag alleen mee met een vriendje of vriendinnetje als mijn 
 ouders dit vooraf hebben gemeld aan de juf of meester of 
 op het bureel. 

Als ik naar school kom
• Ik kom ’s morgens ten vroegste om 8u00 en 
 ’s middags ten vroegste om 13u00 naar school.
• Ik kom op tijd naar school. Ik ben vóór het 
belsignaal van 8u30 en 13u30 op de speelplaats.

• Wanneer dit toch een keer niet lukt, ga ik eerst langs
 het bureel om dit te melden.
• De volwassene die me brengt, gaat niet mee met mij 
 op de speelplaats.  Ik neem afscheid voor de poort. 
• Als ik met de �ets kom, plaats ik die in het juiste �etsenrek.  
 Ik blijf daar niet rondhangen maar ga onmiddellijk naar 
 de speelplaats.
• Ik plaats mijn boekentas netjes tegen de muur bij mijn klasrij.
• Ik speel rustig of praat met vrienden of vriendinnen. 
• Ik ga bij de bel van 8u25 naar de klas, bij het belsignaal van 
 8u30 moet iedereen in de klas zijn. 
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