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Afspraken voor alle personeel* 
ELSTSTRAAT 

Schooljaar 2015-2016 
 

 

 
 
 
 
* ook tijdelijk personeel zoals stagiairs, interims, GON-begeleiders, … 
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Collega's met toezicht... 
 
 spelen niet mee; 
 treden kordaat, maar vooral pedagogisch verantwoord op tegen pestende en vechtende 

kinderen;  
 zwaaien zeker niet te vlug met schriftelijke straffen; (zie schoolreglement) 
 sturen de "te stoute" kinderen in afzondering naar de afgesproken plaats; 
      (Niet te snel, zeker niet met 2 of 3 kinderen samen) 
 beginnen VANZELFSPREKEND stipt op tijd met hun toezicht; 
 vernemen van hun collega welke kinderen bijzondere aandacht vragen; 
 LATEN NOOIT KINDEREN TOE IN GANGEN EN KLASSEN; 
 GEVEN KINDEREN ZONDER TOEZICHT NOOIT TOELATING OM OP INTERNET TE GAAN; 
 LATEN NOOIT TOE DAT KINDEREN DE SCHOOL VERLATEN, zonder de schriftelijke toelating van de 

directeur;  
 spreken af wie hen zal vervangen; (omwille van leeruitstappen, ziekte, ...) 
 laten nooit toe dat kinderen consumptierommel laten vallen; 
 laten nooit toe dat afval op de speelplaats rondslingert; 
 HOUDEN STRENG TOEZICHT BIJ DE TOILETTEN; 
 zorgen ervoor dat er nooit schooltassen in de regen staan; 
 laten, zolang de speelplaats nat is, geen ballen toe; 
 laten niet toe dat er wordt gevoetbald als kleuters en leerlingen samen op de speelplaats zijn. 

 

Collega's zonder toezicht...  
 
 blijven net zoals hun collega's met toezicht verantwoordelijk voor orde en tucht in de hele school; 
 controleren kinderen die aan de aandacht ontsnappen van de collega met toezicht, 
 vangen kinderen op die gekwetst zijn of pijn hebben, 
 verlaten niet op het laatste nippertje of zelfs na het belsignaal de leraarskamer.  
 

Collega's met en zonder toezicht woensdagnamiddag en 's avonds 
 
zorgen ervoor dat kinderen die niet worden afgehaald naar de studie of naar de opvang gaan; 
 woensdagmiddag, wat dan? 
-    Om 12 uur gaat het belsignaal. 
- Dan pas verlaten alle kinderen o.l.v. DE LEERKRACHTEN  de klassen en de gangen.  
- Iedere leerkracht lager onderwijs begeleidt steeds de klas tot op de speelplaats. 
- Iedere leerkracht kleuteronderwijs begeleidt de rij tot in de zaal. 

De leerkrachten met toezicht zijn zo snel mogelijk op hun post. 

 

Ballen  
 
 Enkel “mousse” ballen zijn toegelaten. 
 Balspelen zijn VERBODEN als 
 -de bal een natte spons is, 
 -het regent, 
 -de speelplaats nat is,  
 -er nog plassen zijn, 
 Knikkerspel:  niet onder afdak als het regent. 
 Krijt: niet onder het afdak 
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Verjaardag 
 
 Iets voor elk kind mag. (cake of wafeltje) 
 Nog beter is iets voor de klas, bijvoorbeeld een boek. 

 

Het regent... 
 
 Bij hevige regen spelen ALLE kinderen onder een afdak een aangepast  spel, niet met knikkers, 

ballen en springtouwen of 'rekken'. 
 Alle kinderen weten dat ze hun regenjasje moeten aandoen voor de speeltijd begint. 

 

Zieke kinderen... 
 
 verblijven in gymzaal die bewaakt wordt met materiaal (een leesboek) uit de eigen klas; 
 worden door de leerkrachten met toezicht in het oog gehouden; 
 hebben een briefje van de ouders bij; 
 mogen naar huis telefoneren als het echt niet meer gaat: 
 kinderen met luizen: de hele klas krijgt een "luizenbriefje". Lees de onderrichtingen op dat 

bericht! 

 

Rijen... 
  

ALGEMENE REGEL: IN ALLE GANGEN EN OP DE TRAP IS HET STEEDS STIL! 
 We leggen aan de kinderen (herhaaldelijk) uit waarom nodig is.  
 We begeleiden onze klas steeds in twee rijen tot op de speelplaats en tot in de klas. 
 De schooltassen worden langs de binnenkant van de rij gedragen. 

 
ZONDER DE PERSOONLIJKE BEGELEIDING VAN DE LEERKRACHT: 

     -nooit een kind in een gang, 
   -nooit een kind in een klas. 

    
 

Op het einde van de schooldag... 
 is er toch nog wat opruimwerk  in en rond jouw klaslokaal… 

 lege melk- en chocoflesjes verzamelen en ordelijk opbergen; 
 inhoud prullenmand in de container; 
 klas opruimen en klaarzetten voor de volgende dag; 
 een ouder ontvangen; 
 jouw “opruimbeurt” in de leraarskamer, … 

 

Prullenmand... 
 
 De leerlingen mogen de containers nooit zelf gebruiken. 
 De collega's ledigen hun vuilnismandje nooit in de vuilniskorven op de speelplaats. 

ook dat:  
- als je het laatste toiletpapier gebruikte, verwittig jij dadelijk het dienstpersoneel. 
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Na het belsignaal op de speelplaats is 
het steeds 

-stil 
dankzij jouw tijdige aanwezigheid. 
 
 
 
 
 

Leerkrachten geven het goede voorbeeld: het fluohesje van de school is er ook voor 
jullie. Zeker bij een uitstap met je klas trek jij het ook aan. 

 


