
 

 

 
 

 

                          

 
 

Afspraken voor het personeel* 
De Kraal Schaffelkant 
Schooljaar 2018-2019 

 

 

 
 
 
 
* ook tijdelijk personeel zoals stagiairs, interims, GON-begeleiders, … 

 



2 
Schoolafspraken en leefregels leerkrachten  september 2018 

De Kraal Schaffelkant 
 

1 BEREIKBAARHEID VOOR OUDERS  

 
Collega’s zorgen ervoor dat ze voldoende bereikbaar zijn voor ouders.  
Het is aangenaam voor de ouders wanneer de leerkrachten ‘s morgens op de speelplaats  hun 
kinderen verwelkomen. Leerkrachten komen bij het belsignaal direct naar hun rij. 
Leerkrachten zijn na school ook bereikbaar voor de ouders. Wanneer de leerkrachten met de 
leerlingen naar de speelplaats komen, zijn ze zichtbaar bereikbaar voor de ouders. 
Ouders van kleuters mogen hun kinderen vanaf 8.20 uur naar de klas brengen. Leerkrachten laten de 
ouders weten dat een kort afscheid het beste is voor de kleuters. 
 
 
2 NAAR DE KLAS EN NAAR HUIS  

 
Als de bel gaat om naar de klas te gaan, verzamelen de kinderen op de afgesproken plaatsen. Ze 
maken rijen. De kinderen gaan rustig naar binnen. Van de oudere kinderen wordt meer gevraagd dan 
van de jongere kleuters. 
Als de bel gaat om naar huis te gaan, wachten de lagere schoolkinderen met naar buiten te gaan tot 
de kleuters buiten zijn. Ouders halen hun kinderen af op de speelplaats, ook de lln. van de containers. 
Kinderen die alleen naar huis gaan en in een containerklas zitten, mogen van aan de container naar 
huis vertrekken. 
Alleen kinderen met schriftelijke toestemming (pasje) mogen alleen naar huis. 
De leerkracht die het eerst buiten is, staat aan de poort. Hij of zij wordt afgelost door de leerkrachten 
die toezicht hebben. Deze leerkrachten hebben toezicht tot 15.35 uur of tot ze door de Hibhop afgelost 
worden. 
De kleuters die daarna nog op school zijn, leggen hun jassen en boekentassen op de bank. 
De leerkracht die toezicht heeft aan de poort, vertrekt pas als de begeleider van Hibhop op de 
speelplaats aanwezig is. 

 
 

3  ‘S MIDDAGS ETEN  

 
De kinderen die ’s middags thuis gaan eten, worden aan de schoolpoort afgehaald. Alleen kinderen 
met schriftelijke toestemming van de ouder(s) mogen na een sein van de klasleerkrachten 
rechtstreeks naar huis gaan. 
 
 
4 TOEZICHTEN TIJDENS SPEELTIJDEN EN MIDDAGPAUZE  

 
Leerkrachten met toezicht  
 

▪ Leerkrachten beginnen hun toezicht stipt op tijd. Leerkrachten spreken af wie waar toezicht 
houdt (wc’s speelplaats, zandbak). Leerkrachten blijven niet per twee staan praten, maar 
wandelen over de speelplaats. De ‘verborgen’ stukjes speelplaats worden niet vergeten. De 
kinderen mogen niet achter de witte lijnen spelen. Leerkrachten spelen niet mee.  

▪ Leerkrachten houden streng toezicht aan de wc’s, zeker aan de wc-container. 
▪ Leerkrachten geven aan mekaar door welke kinderen extra aandacht vragen.  
▪ Leerkrachten informeren elkaar over voorvallen, bepaalde dingen die belangrijk zijn om weten 

voor de betreffende leerkracht van het kind.  
▪ Leerkrachten regelen wie hen zal vervangen als ze op voorhand weten dat ze hun toezicht 

niet kunnen doen.  
▪ Leerkrachten laten kinderen tijdens speeltijden/middagpauze niet toe in de gangen of in de 

klassen, tenzij de kinderen het komen vragen en de leerkracht het oké vindt.  
▪ Zieke kinderen mogen in de eetzaal blijven, onder regelmatig toezicht van de leerkrachten.  
▪ Als het regent, zorgen de leerkrachten dat alle kinderen onder het afdak spelen.  
▪ Leerkrachten maken kinderen attent op het proper houden van de speelplaats en zorgen 

ervoor dat kinderen de vuilbakken niet als onderzoeksplek benutten.  
▪ Leerkrachten zorgen ervoor dat kinderen niet in de gracht spelen en niet tegen de afsluiting 

‘hangen’.  
▪ Kinderen mogen ballen halen na toestemming van de leerkracht die toezicht houdt. 
▪ Kinderen die zich niet aan de afspraken houden krijgen een time-out. Het aantal minuten van 

een time-out komt overeen met hun leeftijd in jaren.  
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Leerkrachten zonder toezicht  
  

▪ Leerkrachten die in de leerkrachtenkamer zitten, zijn medeverantwoordelijk voor de goede 
gang van zaken op de speelplaats.  

▪ Leerkrachten zonder toezicht laten kinderen tijdens speeltijden/middagpauze niet toe in de 
gangen of in de klassen.  

▪ Leerkrachten zonder toezicht vangen kinderen op die gekwetst zijn of pijn hebben of nemen 
even het toezicht van de dienstdoende collega over zodat deze voor het betreffende kind kan 
zorgen.  

▪ Leerkrachten zorgen ervoor dat ze op tijd buiten zijn als de speeltijd/pauze om is.  
             Dit is een goed voorbeeld en geeft meteen duidelijkheid aan de kinderen dat de   
             speeltijd/pauze echt om is. 
   
Alle leerkrachten controleren na iedere speeltijd/middagpauze dat ze alle kinderen van hun 
leefgroep/klas mee naar de klas nemen. Dit is de verantwoordelijkheid van de leerkracht en niet van 
de kinderen.  
 
Leerkrachten verwachten van de kinderen dat ze rustig naar de klassen gaan. 
 
 
5 TIJDENS  DE SEIZOENEN  

  
Zon  

▪ Bij felle zon vragen we de ouders de kinderen een zonnehoedje of pet mee te geven en hen  
’s morgens met zonnecrème in te smeren. ’s Middags smeren de leerkrachten de kleuters in, 
de lagere schoolkinderen doen dat zelf en brengen zelf zonnecrème mee. 

▪ Bij felle zon zorgen de leerkrachten ervoor dat de kinderen niet te lang in de zon spelen. Te 
veel zon tijdens de kinderjaren is immers niet gezond.  

 
Koude  
Er wordt afgesproken dat bij felle koude de kleuters tijdens speeltijden/middagpauze ook binnen 
mogen spelen. 
 
Schoeisel  
Kinderen moeten veilig schoeisel dragen. Leerkrachten spreken de ouders hierover zo nodig aan.  
 
 
6 VERLOREN VOORWERPEN  

 
De verloren voorwerpen worden aan de sportzaal aan een kapstok gehangen of aan de blauwe 
kapstok aan de gymzaal. Juf Griet en juf Ann M. hebben de verantwoordelijkheid over de verloren 
voorwerpen. We sporen ouders aan zelf te zoeken naar verloren spullen en de kleren van hun 
kinderen te labelen.  
 
 
7  SPELMATERIAAL   

 
▪ De kinderen mogen enkel met zachte ballen spelen. Er wordt niet met ballen gespeeld als het 

regent of sneeuwt.  Deze ballen worden opgeborgen op het rekje in de kleutereetzaal.  
▪ De kinderen mogen met stoepkrijt op de grond en op de schoolborden tekenen, niet op de 

muren en niet onder het afdak.  
▪ De kinderen mogen met de ‘4 op een rij’  spelen. Dit materiaal wordt ’s avonds in de gang van 

de nieuwbouw gezet.  
▪ De kinderen van de lagere school mogen met de knikkers spelen als er geen kleuters buiten 

zijn. Ze spelen met de knikkers richting muur.  
▪ Het materiaal van de speelkoffers wordt o.l.v. de klasleerkracht gehaald en terug geplaatst. 

Zie schema speelmateriaal. 
▪ De speelkoffers en het spelmateriaal worden bewaard in de gang van de nieuwbouw. 
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8 DE ZANDBAK EN HET GRASVELD KLEINE SPEELPLAATS 

 
▪ Kinderen mogen op het grasveld spelen als het gras droog is.  
▪ De zandbak gaat open bij droog en zonnig weer.  
▪ De afspraken rond de zandbak zijn: niet met zand gooien, schoenen aanhouden, speelgoed in 

de zandbak houden, geen zand eten, vormen maken op de houten tabletjes en niet op de 
betonnen paaltjes.  

▪ Het zand wordt bij elkaar geborsteld en terug in de zandbak gegooid. De zeilen worden nadien 
toegelegd.  

▪ Als de opvang de zandbak gebruikt, ruimen zij op en leggen zij de zeilen terug.  
▪ In de natuurkeuken mag niet gespeeld worden wanneer het lint hangt. 

 
 
9 DE TREIN, HET HUISJE EN DE PAALTJES 

 
De kinderen mogen enkel in de trein zitten, niet op het dak klimmen.  De houten paaltjes zijn alleen 
voor de kinderen van de lagere school. Het kunststof huisje is alleen voor de kleuters. 
 
 
10 DE GROENE SPEELPLAATS 

 
De afspraken voor de groene speelplaats hangen zichtbaar uit voor de lln. Ze worden in de klas 
besproken met de llln . Alle lkr. zien erop toe dat ze nageleefd worden. 
 
 
11 VOETBALLEN 

 
Voetballen mag enkel op het ‘voetbalveld’ bij droog weer. Voetballen: zie schema. 
De leerkrachten bespreken én oefenen met de kinderen in het begin van het schooljaar en herhalen 
zo nodig op andere momenten de afspraken die gelden tijdens de speeltijden/middagpauze.  
 
 
12 BINNEN EN BUITEN DE KLASUREN 

 
Leerkrachten laten hun kinderen niet alleen in de klas. Enkel in uitzonderlijke situaties mogen de 
leerkrachten hun klas verlaten en hun buurvrouw/man vragen ook toezicht te houden op hun 
leefgroep/klas. Uitzonderlijke situaties zijn: een leerkracht die ziek wordt of dringend ergens naar toe 
moet, zieke kinderen, kinderen die zich pijn gedaan hebben, ouders die dringend moeten gebeld 
worden, ..  
Kopiëren, buurten, of het doen van niet-dringende telefoons of maken van afspraken gebeurt niet 
tijdens de klasuren.  
De leerkrachten doen bij het verlaten van hun lokaal de lichten en de beamer uit.  
Leerlingen mogen kopieën van de kopieermachine gaan halen. Ze komen hiervoor langs de gele 
poort. Kopiëren gebeurt niet door leerlingen. Stuur in nood een leerling langs de klas van een collega 
die kort bij een kopieermachine zit om de kopieën te maken en aan de leerling geeft. 
 
 
13 TAAKVERDELINGEN LEERKRACHTEN 

 
De leerkrachten zorgen ervoor dat de taken waarvoor ze een beurtrol hebben, goed uitgevoerd 
worden. Leerkrachten zorgen er onder meer ook voor dat de vuilbakken in de klas en in de 
leerkrachtenkamer (voor wie de beurtrol heeft) heel regelmatig leeg gemaakt worden. Vuilbakken 
worden enkel door leerkrachten in de grote container leeggemaakt.  
 
14  SAMEN VERANTWOORDELIJK  

 
14.1 VOOR DE KINDEREN 
 
We zijn ieder moment van de schooldag samen verantwoordelijk voor alle kinderen van onze 
vestigingsplaats.  
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14.2  VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES 
 

▪ Het kuisen van de gemeenschappelijke ruimtes (eetzaal, leerkrachtenkamer, ..) gebeurt door 
de poetsvrouw/man.  

▪ Als deze afwezig is en niet kan vervangen worden, zorgen de leerkrachten er samen voor dat  
      de gemeenschappelijke ruimtes proper zijn. 
▪ Het leerkrachtenteam is sowieso samen verantwoordelijk voor de orde in de 

gemeenschappelijke ruimtes. Rondslingerende kledingstukken, boterhammendoosjes 
enzovoort worden systematisch op de daarvoor voorziene plaats gelegd door de leerkrachten 
of een kind.  

▪ De leerkrachten herinneren hun kinderen eraan dat de jassen niet op de grond mogen liggen. 
De leerkracht kijkt dit na en zorgt er samen met de kinderen voor dat zijn/haar jas aan de 
kapstok hangt.  

▪ De boekentassen liggen ofwel op de banken of staan mooi gerangschikt onder de banken. De 
leerkracht controleert dit.  

 
14.3  LAPTOPS 
 

▪ De laptops worden volgens de afspraken teruggezet: op de juiste plaats en klaar om op te 
laden. Wanneer kinderen dit taakje doen, controleert de klasleerkracht achteraf. 

▪ Op defecte laptops wordt een briefje gehangen met de beschrijving van het defect. Dit wordt 
gemeld aan Raf en de leerlingen van het zesde leerjaar die dit geregeld controleren.  

▪ De laptopkast wordt afgesloten door de klasleerkracht en de sleutel wordt op de juiste plaats 
gehangen. 

 
14.4  VOOR DE AFSPRAKEN EN LEEFREGELS VAN LEERKRACHTEN  
 
Collega’s herinneren elkaar op een positieve wijze aan de afspraken en leefregels.  
Als dit op bepaalde momenten of in bepaalde situaties niet mogelijk is, wordt de vestigingsdirecteur 
Els Sablon aangesproken. 
 
 
15 INFODOORSTROMING  

 
Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het lezen van de dagelijkse mails. 
 
 
16  SAMENLEVEN  EN  SAMENWERKEN  

 
De leerkrachten helpen en ondersteunen mekaar daar waar nodig is. Ze zorgen er samen voor dat er 
een aangename werksfeer heerst. Respect voor de collega’s is een basishouding, Er wordt op 
integere wijze over kinderen, ouders en collega’s gepraat.  
 

 
 
 
Tot slot  
 
Deze bundel wordt door alle leerkrachten die in De Kraal Schaffelkant werken, gevolgd. Alle 
stagiaires, interim-leerkrachten en andere leerkrachten hanteren eveneens deze schoolafspraken en 
leefregels.  
 
Deze leefregels en afspraken zorgen mee voor een aangename sfeer en een veilige leefomgeving  op 
onze school!  
 
 
September 2018  


