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Leefregels DE KRAAL Centrum 

Bereikbaarheid voor ouders 
 

- Collega’s zorgen dat ze voldoende bereikbaar zijn voor ouders, meteen voor en na de schooluren. 
Elke collega heeft minstens eenmaal per week toezicht aan de poort of op de speelplaats na 
schooltijd. 

- Besteed extra zorg aan de communicatie met anderstalige ouders, zodat zij voldoende worden 
betrokken bij de school en zeker op de hoogte zijn van belangrijke afspraken, zoals uitstappen en 
vrije dagen. 

 
 

Tijdens de klasuren 
 

- Laat je kinderen niet alleen in de klas. Enkel in uitzonderlijke situaties mag een leerkracht de klas 
verlaten, bijv. om een gekwetste leerling te verzorgen. Vraag je buurvrouw/man in zo’n geval om 
toezicht te houden op jouw klas. 

- Kopiëren, een praatje slaan met je collega’s of niet-dringende telefoons doe je niet tijdens de 
lesuren. 

- Tijdens de gymuren ben je klasvrij. Deze tijd besteed je op school aan overleg of andere 
schooltaken. 

 

Toezichten 
 

- Speelplaatsafspraken werken alleen als iedereen ze consequent doet naleven. 
- Er is een document “leefregels voor leerlingen”. Dit vind je terug op de leerkrachtenpagina.  Lees 

dit zeker goed door. Zo ben je op de hoogte van alle praktische afspraken i.v.m. de speelplaats.  
- Spreek kinderen altijd aan wanneer ze de afspraken niet naleven, bijv. voetballen buiten de 

veldjes of op ‘voetbalvrije’ tijdstippen. 
- Tijdens de speeltijd blijven de kinderen buiten. Ze blijven uit de gangen en uit hun klas. 
- Begin je  toezicht stipt op tijd. Wandel rustig over de speelplaats en houd “verborgen” plekjes 

extra in het oog. 
- Doe actief toezicht. Loop rond en blijf niet met twee toezichters op dezelfde plek staan. 
- Besteed extra aandacht aan de toiletten. Let er goed op dat kinderen hier niet blijven hangen, 

met water spelen, met het toiletpapier spelen.  
- Als je afwezig bent, bijv. omwille van een klasuitstap, spreek je een collega aan waarmee je een 

bewakingsmoment kunt wisselen. Bij lange afwezigheden bijv. zeeklassen, neem je het initiatief 
om een vervangrooster te maken. Al jouw bewakingen worden dan verdeeld over de andere 
leerkrachten. Je hoeft deze nadien niet in te halen.  

- Informeer elkaar over voorvallen, bepaalde dingen die belangrijk zijn om te weten, extra zorg die 
een bepaald kind vraagt, speciale afspraken die met een bepaald kind zijn gemaakt, …  

- Papiertjes horen in de vuilnisbak, groente- en fruitafval in de gft-bak. 
- Als kinderen zich niet aan de afspraken houden, elkaar pijn doen, pestgedrag vertonen, spreek je 

hen daar vriendelijk maar kordaat over aan. Bij kleinere problemen volstaat dit. Bij ernstigere 
problemen krijgen ze een time-out op de bank. Deze ernstigere problemen meld je na de 
speeltijd ook even aan de klastitularis van het kind. 

- Merk je dat kinderen slordig zijn op de speelplaats bijv. hun fruitdoosje midden op de speelplaats 
zetten, een jas in een hoekje gooien, hun papiertje op de grond gooien, spreek hen hierover aan 
en laat hen hun gedrag corrigeren. 

- Besteed extra aandacht aan de zandbak, wanneer die open is. Let vooral op de hygiëne: niet 
eten in of aan de zandbak en geen koekdoosjes gebruiken in het zand. 
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Collega's zonder toezicht 
 

- Laat je klas niet voor het belsignaal naar de speelplaats vertrekken, tenzij je zelf toezicht 
doet. 

- Merk je tijdens de speeltijd dat er kinderen rondlopen in de gang of in de klas aan het spelen 
zijn, dan zeg je hen terug naar buiten te gaan. 

- Is er een probleempje bijv. met een zieke, een kind dat gevallen is,… dan help je de collega 
met toezicht even verder. Je kunt bijv. het toezicht even overnemen of de leerling verzorgen 
of ouders opbellen,… 

- Alle leerkrachten gaan onmiddellijk naar de speelplaats op het moment dat de voorbel gaat.  
 

Op het einde van de dag 
 

- Alle kinderen gaan bij het belsignaal naar buiten. De leerkrachten die toezicht hebben aan de 
poorten stoppen een beetje vroeger zodat ze bij het belsignaal aan de poort staan. 

- De poorten worden pas geopend zodra de toezichter aanwezig is.  
- Tijdens het kwartier na de schoolbel is er, zoals wettelijk bepaald, toezicht door de leerkrachten. 

Zij worden na 15 minuten vervangen door iemand van de Hib-Hop. 
- Kinderen die niet worden afgehaald door een ouder vertrekken uitsluitend met een voetgangers-

/fietsrij. De begeleidende leerkracht controleert of alle kinderen die met de rij meegaan een pasje 
hebben. Heel uitzonderlijk mag een kind voor de rij vertrekken, wanneer dat uitdrukkelijk op 
zijn/haar pasje staat.  

- Kinderen met een groen pasje mogen elke dag zelfstandig naar huis. Kinderen met een geel 
pasje mogen op bepaalde dagen zelfstandig vertrekken. 

- Na de schooluren lopen de kinderen niet meer door de gangen. Ze gaan ook niets meer in de klas 
halen. 

 
 

Verjaardag 
 

- Kinderen die jarig zijn worden in de klas gevierd. Ze mogen iets meebrengen om te trakteren. 
Ze kunnen iets lekkers meebrengen voor elk klasgenootje bijv. Een wafel, een stukje cake. 
Het is niet de bedoeling om met snoep of frisdrank te trakteren. Een alternatief is een 
klastraktatie bijv. Een boek.  

 

Slecht weer 
 

- Als het  regent, spelen de kinderen onder het afdak.   
- Er wordt niet gevoetbald onder het afdak of als de speelplaats nat is. 

 

Zieke kinderen 
 

- Wordt een kind ziek in de klas  dan verwittig je de ouders zodat zij voor een oplossing kunnen 
zorgen. 

- Laat zieke of gekwetste kinderen in de klas wachten op hun ouders. Breng hen niet naar het 
secretariaat. 

- Kinderen die tijdens de speeltijd binnen moeten blijven, mag je niet zonder toezicht laten. 
Ben je tijdens de speeltijd zelf in de klas dan kan het kind ook in de klas blijven.  

- Melden ouders dat een kind luizen heeft, geef dan een luizenbriefje mee aan alle kinderen 
van de klas. Je vindt dit briefje op de leerkrachtenpagina. Hou nadien goed bij of alle ouders 
dit briefje ondertekend terug meegeven en bewaar de briefjes in de klas. Meld een 
hardnekkig luizenprobleem aan de directie. 
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Verloren voorwerpen 
 

- Leer de kinderen zorg te dragen voor hun materiaal. Doe dit door structuur aan te brengen 
en duidelijke afspraken te maken, bijv. waar zetten ze ’s morgens en na de schooluren hun 
boekentas? Waar zetten ze tijdens de speeltijd hun fruit- of koekendoosje. Mogen ze hun trui 
of jas uitdoen tijdens de speeltijd en zo ja, waar leggen ze die dan?  

- Blijf deze afspraken regelmatig herhalen en spreek kinderen erop aan als je merkt dat ze erg 
slordig zijn met hun spullen of met materiaal van de school. 

- Zorg ook voor duidelijke plekken in de klas en/of de gang om boekentassen, doosjes, mutsen 
sjaals, handschoenen te bewaren. 

- Vraag aan de kinderen en hun ouders om alles goed te tekenen. 

- De verloren voorwerpen worden bewaard in de hal aan het vierde leerjaar. Moedig kinderen 
aan hier zelf te gaan kijken op het moment dat ze iets verloren zijn. Ga ook zelf regelmatig 
eens kijken. Haal de getekende spullen eruit en bezorg ze terug aan de kinderen van je klas. 

 

Orde op school 
 

- In een ordelijk schoolgebouw is het aangenamer werken en leren. We zijn met het hele team 
verantwoordelijk voor de orde in de gemeenschappelijke ruimten. 

- Betrek de kinderen actief bij het opruimen en borstelen van de klas en gangen. Geef ook zelf 
het goede voorbeeld. 

- In het weeknieuws lees je welke klas verantwoordelijk is voor de speelplaatsorde. Is jouw 
klas aan de beurt, trek dan dagelijks een momentje uit om papiertjes op te rapen, te 
borstelen rond de zandbak en verloren voorwerpen te ordenen. 

- Ruim op het einde van de dag jouw lokaal op. Borstel regelmatig, ledig de prullenbak, stof 
tussendoor eens af. 

- Laat alle stoelen, bakken enz. omhoog zetten wanneer de poetsploeg komt. Borstel de klas 
voor de poetsbeurt en let erop dat er geen afval meer op de grond ligt. 

 

Op uitstap 
 
- Alle uitstappen moeten op voorhand worden gemeld aan de directie door middel van het 

leerreisformulier, ook als er geen bus- of treinvervoer nodig is. 
- Bezorg je leerreisformulier niet rechtstreeks aan het secretariaat. 
- Ga je op uitstap, overloop dan van te voren, nog eens met je klas, hoe je je veilig gedraagt in 

het verkeer. 
- Maak duidelijke afspraken met je leerlingen. 
- Laat de kinderen altijd een fluohesje dragen. Geef de kinderen een hesje van de school als ze 

hun hesje vergeten zijn. 
- Ga je op uitstap met de fiets? Moedig dan het dragen van een helm aan. 
- Geef zelf het goede voorbeeld en draag zelf ook een fluohesje en een helm. 
- Bezorg de directie op voorhand een kopie van de brief/mail naar de ouders met alle 

informatie over bestemming, vervoersmiddel, tijdstip van vertrek en aankomst. 
- Zorg dat je tijdens de uitstap bereikbaar bent voor de school. 
- Loop je op de terugweg vertraging op, verwittig dan een klasouder, je directeur of een 

andere persoon op school, die de ouders op de hoogte kan brengen. 
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Zorg voor gemeenschappelijke ruimtes 
 
- Gangen, opbergruimtes, het leerkrachtenlokaal, de toiletten voor volwassenen, het zijn 

ruimtes die door iedereen gebruikt worden. Neem je verantwoordelijkheid en hou deze 
netjes. Zet spullen netjes terug, ruim rommel op, vul iets aan dat op is,… Als iedereen hier 
oog voor heeft en zorg draagt voor gemeenschappelijke spullen en voor algemene ruimtes 
dan blijft de school een aangename omgeving om in te werken. 

- Maakte jij of de kinderen per ongeluk iets stuk of merk je dat er iets beschadigd is dat te 
moeilijk is om zelf te maken, geef dit door aan je directeur. Die zet het op de klusjeslijst en 
Chris en Guido brengen dit dan in orde. 
 

 

Bewust omgaan met verbruiksmaterialen 
 

- Ons budget is beperkt. Ga daarom zuinig om met verbruiksmaterialen. Probeer mappen, 
latten, geodriehoeken enz. meerdere jaren te gebruiken. 

- Spring kritisch om met fotokopiëren en lamineren. Overweeg of er alternatieven zijn voor 
extra blaadjes en bundeltjes per leerling. Bewaar ongebruikte blaadjes en bundeltjes voor 
volgend schooljaar.  
 

 

Afwezigheid 
 
- Ben je ziek, meld je afwezigheid dan zo vroeg mogelijk telefonisch aan je directeur. Stuur 

enkel een sms als het echt niet anders kan en bel als je geen antwoord krijgt. 
- Bij afwezigheid wordt je klas verdeeld. Zorguren worden niet ingezet om klassen op te 

vangen. 
- Ben je ziek, stuur dan steeds je weekrooster door naar je directeur. 
- Elke leerkracht voorziet een bundeltje met voldoende zinvolle zelfstandige taken voor 

minstens één dag. Spreek met je collega’s af waar dit ligt. 


