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Welkom! 

Zie hier voor de belangrijkste afspraken… 

 

VOOR COLLEGA’S DIE TOEZICHT HEBBEN: 

 

Als we toezicht hebben, zijn we op tijd op de speelplaats. We proberen zo snel 

mogelijk op post te zijn zodat de andere collega’s de pauze kunnen nemen waar 

ze recht op hebben. 

Bij uitstappen wisselen we op voorhand de toezichten.  

Meespelen met de kinderen gaat niet, maar een leuk babbeltje is altijd prettig. 

Het is belangrijk om zeker ook eens aan de toiletten te gaan kijken en achter de 

hoek.  Daar gebeuren soms de gekste dingen… 

 

Voetballen met een mousse bal doen de kinderen graag en dat kan heel vaak. De kinderen leven 

zich zo sportief uit. Als de bal over de draad is gevallen, mogen de kinderen hem gaan halen onder 

toezicht van een leerkracht. Hij of zij wandelt mee naar daar. Er blijft een leerkracht op de 

speelplaats ondertussen.  Op sommige momenten kan het voetballen jammer genoeg niet: 

- ’s morgens tussen 8.25 en 8. 35 uur 

- ’s middags tussen 13.10 en 13.25 uur 

- als er door omstandigheden ook kleuters meespelen tijdens de speeltijd van de lagere 

school. 

- als de speelplaats nat is. 

Knikkeren is ook heel leuk, maar beter niet onder het afdak bij regen.  

Krijten doen we altijd in open lucht. Onder het afdak kan het niet 

meer weg regenen. 

Bij hevige regen is het een frisse neus nemen en wat babbelen onder 

het afdak. Er kan nu eenmaal niet echt gespeeld worden. Hopen dat 

het gauw over is… 

We laten niet toe dat er op onze school gepest wordt. Daarom 

stoppen we vechtende en/of pestende kinderen onmiddellijk.  We 



delen niet zo snel schriftelijke straffen uit.  Maar een ‘time-out’ kan soms nodig zijn.  

Een kind dat het nodig heeft, laten we afkoelen in de vide.  We kijken regelmatig hoe het met die 

jongen of dat meisje is. Als hij of zij terug rustig is, kan er terug meegespeeld worden. 

De kinderen hoeven onder de speeltijd eigenlijk niet naar binnen.  Speelgoed, kaarten, … moeten ze 

mee naar buiten nemen bij de bel.  Als er niet van geprofiteerd wordt, kan het wel dat er iets uit de 

speelgoedbak gehaald wordt. 

 

’s Middags mogen de kinderen met hun brooddoos, drinkbus en boek naar de refter. Nadien 

brengen zij  hun materiaal terug in de bak aan de klas.  

De kinderen verlaten de school nooit. Als ze schriftelijke toestemming hebben van de directeur of 

van de ouders, kan dit soms wel eens gebeuren. 

Als er zieke kinderen zijn die niet buiten kunnen spelen, zitten die in de klas met een vriendje. Bij 

het einde van de speeltijd belt de bel.  De kinderen van lagere school gaan dan rustig naar de klas . 

De kleuters en het eerste leerjaar wachten rustig in een rij op hun juf. 

 

AFVAL  

Op de speelplaats zijn vuilbakken waar de papiertjes in moeten. De GFT-bak 

staat er voor alle fruit- en groenteafval.  We helpen hen er mee aan denken en 

geven het goede voorbeeld. Op donderdag kan het helpen toezicht te houden 

aan de GFT-bak. We proberen alle kinderen aan te sporen hun fruitje helemaal 

op te eten. 

 

 

VOOR COLLEGA’S DIE PAUZE HEBBEN: 

We blijven met z’n allen verantwoordelijk voor orde en rust in de hele school.  

Als we de kinderen van onze klas naar de speelplaats brengen, wachten we tot de  

leerkracht met toezicht er is of we spreken af wie er even blijft staan. 

We vangen kinderen op die gekwetst of ziek zijn.  

 

VERJAARDAGEN 

Verjaardagen vieren we maar al te graag. Een versnapering voor de hele klas mag zeker. 

Dat wordt meestal opgegeten tijdens de speeltijd. Sommige kinderen hebben een cadeautje bij 

voor de klas. Maar uiteraard vieren we de kinderen die niets mee hebben even graag en even 

uitgebreid.  



We geven geen uitnodigingen voor feestjes mee via school. We vragen ouders dit anders op te 

lossen.  

 

 

 

ZIEKE KIDS 

Kinderen die ziek worden op school, mogen hun mama of papa verwittigen. Bij de kleinere kinderen 

doen we dat zelf.   

Kinderen die niet mee kunnen gaan zwemmen, hebben een briefje van 

mama, papa of de dokter bij. 

Ze blijven bij de leerkracht die niet mee naar het zwembad gaat en werken 

zelfstandig aan hun taakjes. 

Als we door ouders – of door observatie – verwittigd worden dat er luizen 

zijn, krijgen alle kinderen van de klas een luizenbriefje mee naar huis. Alle 

documenten staan op de leerkrachtenpagina van De Kraal. Gebruik de 

zoekfunctie. In dit geval zoekwoord ‘ luizen’.  Dat moet de volgende dag 

ondertekend terug mee naar de klas gebracht worden. Hopelijk zijn alle 

kinderen nagekeken en/of behandeld, want alleen zo krijgen we de luizen weg. 

 

RIJEN 

In de gangen vragen we steeds rustig te zijn. We leggen uit waarom het nodig is om wat rust te 

hebben in de gangen. Er wordt niet gelopen. Dat brengt ook rust en is veiliger. De schooltassen 

worden niet op de rug gedragen om binnen en buiten te gaan, maar wel in de hand aan de 

binnenkant van de rij.  We begeleiden de kinderen naar buiten tot op de speelplaats. Daar wachten 

we op de leerkracht met toezicht die zich haast om er op tijd te zijn. De kinderen van de lagere  

school komen bij het belsignaal rustig naar boven. De kleuters en het eerste leerjaar wachten op de 

afgesproken plaats op hun juf. Als juf kom je zo snel mogelijk na het belsignaal naar de rij. Nooit 

kinderen zonder toezicht achterlaten.   

Iedereen zorgt er samen voor dat de leerlingen die met de rij mee moeten snel bij de goede rij 

staan.  

Fietsers gaan steeds te voet met de fiets aan de hand over de speelplaats.  

Op straat/stoep laten we nooit kinderen alleen. We stappen steeds mee met de rij, liefst achteraan 

om het overzicht te bewaren.   

De leerkracht die de poort heeft als de kinderen de school verlaten, zorgt dat zij snel bij de poort 

staat. Ze laat maar ouders toe als ze er staat tenzij bij regen.  



De leerkracht die de opvang heeft ’s avonds, zorgt dat de kinderen en de ouders aan de rood- witte 

lijn wachten tot alle rijen weg zijn en de poort toe is. 

De rij vertrekt pas wanneer alle kinderen voor de rij er zijn.   

 

 

 

 

 

 

 


