
Schoolafspraken: De Dolfijne School 

1. Aankomst op school : 

- De boekentassen worden in de rekken geplaatst onder het afdak. 

- Ouders wachten BUITEN de schoolpoort. 

 

2. Plaats in de rij : 

- De leerlingen staan netjes in de rij achter elkaar op stippen . 

- In de gang en op de trap verplaatsen de kinderen zich in stilte. 

 

3. Afspraken op de speelplaats : 

    a. Algemene: 

- Aandacht voor netheid op de speelplaats en per maand is 1 klas van het lager                                                   

verantwoordelijk. 

 

    b. Bij regenweer: 

- Onder het afdak en GEEN voetbal 

- Kleuters: binnen 

 

    c. Wat bij ongewenst gedrag: 

- Aan de kant staan 

- Bij herhaaldelijk ongewenst gedrag op de speelplaats worden de kinderen aan                                     

het raam van het leraarslokaal geplaatst. Bij slecht weer staan ze bij de 

leerkracht op toezicht. 

 

    d. Plaats waar leerlingen niet mogen komen: 

- Achter de lijnen, achter en tussen de containers en afsluiting. 

- Nooit in de gang of in de klassen tijdens de speeltijd en onder de middag tenzij 

onder begeleiding!!! 

 

4. Afspraken in de refter : 

- Er worden 2 momenten voorzien : 1ste refter : boterhammen lager + kleuters 

                                                    2de refter : warme eters lager + kleuter 

- De brooddozen worden in boxen per klas geplaatst. 

- De kinderen eten op een rustige manier 

- Sommige kinderen krijgen een taak: Armin helpen bij het opruimen en   

afwassen  (maximum 3 kinderen) 

- Juf Armin zet de melkbak klaar. 

- De kinderen blijven zitten tot 12.10 uur. lkr. komt rond, controleert de 

brooddozen en wie klaar is mag doorgaan. 

 

 

 

 

 



5. Toiletbezoek: 

- De kinderen worden gestimuleerd om tijdens de speeltijden naar het toilet te 

gaan. 

- Mocht een kind tijdens de lesuren toch dringend naar het toilet moeten (of om 

medische redenen), dan mag deze de klas verlaten.  

 De leerkracht houdt hierbij wel in het oog dat het kind niet uitermate lang 

wegblijft.  

 Twee kindjes uit dezelfde klas mogen niet tegelijkertijd naar het toilet.  

 Als een kind onpasselijk is, mag het niet alléén naar het toilet gaan. De 

leerkracht gaat dan mee en vraagt aan een collega om op haar/zijn 

kinderen te passen. 

-Tijdens de speeltijden wordt er niet gespeeld in de toiletten. De leerkrachten 

houden dit nauwgezet in het oog. 

 

 

6. Houding ten opzichte van elkaar: 

Verdraagzaamheid en eerlijkheid 

 

7. Verlaten van de school : 

- Leerkrachten verdelen de toezichten wanneer de kinderen de school verlaten. 

poort Alle leerkrachten 

opvang Onder het afdak met 1 leerkracht, de leerkracht die opvang 

heeft 

fietsen  Annelies De Coppel 

rijen Elk bij zijn klas. 

- Leerlingen en kleuters plaatsen de boekentassen op het rek onder het afdak. 

- Voor de kinderen van de opvang geldt volgende regel: niet met ballen spelen 

vooraleer de anderen de school hebben verlaten. 

- Afspraak avondopvang : 30 min. buitenspelen bij goed weer, bij slecht weer 

onmiddellijk naar de refter. 

Tijdens deze 30 minuten kunnen de kinderen iets eten, drinken , naar het toilet 

gaan , iets vertellen, …en dan gaan de kinderen naar binnen 

In de refter wordt er stilte geëist van de kinderen van het lager die ondertussen 

hun thuiswerk maken, de kleuters spelen ondertussen in stilte. 

- Eerst de kleuters, nadien rij per rij en tenslotte de fietsers (met de fiets aan de 

hand). 

 

 

8. De juiste plaats voor … 

- Jas en turnzakken : 1ste lj en 2de lj beneden aan de kapstokken ; 3delj en 4de lj 

boven aan de kapstokken en 5de en 6de lj. in de klas. 

 

9. Traiteur : 

- De kinderen kunnen dagelijks warme maaltijd (via schoolrekening) en/of 

broodjes (contante betaling) bestellen. 



- Er wordt een menu uitgehangen in de eetzaal en infokastje. 

 

 


