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Als je aardig kan zijn 

Dan is dat reuzefijn 

Alsof een kleurig lint 

mij aan jou verbindt 

 

maar als je scheldt 

dan ben je geen held 

en liggen we overhoop 

in een dikke knoop 

die je maar ontwart 

met een excuus  

vanuit je hart 

  

Als we van onze school  

een fijne school willen maken  

waar verdraagzaamheid en respect  

belangrijk zijn,  

is het nodig dat er 

regels en afspraken zijn. 

Wij willen jou met dit 

Wetboek helpen mee te 

werken aan een school  

waar iedereen zich goed voelt 

waar jij naast plichten ook ‘RECHTEN’ hebt! 

 

           
 



 

 
Dagindeling :  
    

   

 
   De school is open :  

   * op maandag,dinsdag,donderdag en vrijdag. 

     van 8u30 tot 15u45 

     De poort is gesloten tussen 12u00 en 12u50. 

   * op woensdag  

     van 8u30 tot 12u15.  

           

    De lessen beginnen :   

    * elke morgen om 8.45u.  

     * elke middag om 13u10 (behalve op woensdag) 

       

     De lessen eindigen : 

     * elke middag om 12u00 

     * elke avond om 15u30 (behalve op woensdag) 

 

     Er is pauze : 

      * in de voormiddag van 10.25u tot 10.40u. 

    * ’s middags van 12.00u tot 13.10u. 

    * in de namiddag van 14.25u tot 14.40u. 

 

 

Wij respecteren deze schooluren  
                     en zijn steeds tijdig op school. 
       



 
                                     Ik en mijn houding   

                    
 

        “ Als ik in de spiegel kijk en lach, 

             Dan lacht de spiegel terug ! “ 
 

        -   Ik heb respect voor de andere kinderen. 

- Ik heb respect voor mensen die voor mij zorgen : 

    leerkrachten, directeur, personeel, poetspersoneel,  

    klusjesman,     … . 

- Ik draag zorg voor de anderen, en ik heb speciale aandacht                

voor nieuwe kinderen. 

        -  Ik ben vriendelijk en beleefd. 

        -  Ik scheld niet. 

        -  Ik pest niemand en zet ook anderen niet aan om te pesten. 

        -  Ik let op mijn taalgebruik. 

        -  Als ik op een beleefde manier spreek tegen de leerkrachten,             

luisteren zij altijd naar mij. 

        -  Ik loop nooit zomaar uit de klas. 

        -  Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de leerkrachten. 

- Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota’s van de school 

    af. 

        -  Wanneer ik om gezondheidsredenen niet mee mag turnen of  

            zwemmen, breng ik een attest mee naar school. 

        -  Ik ben eerlijk,ik weet dat liegen niet past. 

        -  Ik gedraag me in het zwembad, in de turnzaal en op straat. 

        -  Als ik in een andere klas moet zijn, klop ik beleefd op de deur    

            en wacht op antwoord. 

        -  Ik respecteer de klasafspraken. 

        -  Ik blijf tijdens de speeltijd niet in de klas zonder   

            toestemming. 

        -  Als er op school nieuwe afspraken worden gemaakt, houd ik    

            me hier ook aan. 



                         

         

 
 

 

Ik op de speelplaats 
 

“ Fijn spelen is een recht voor ieder kind  

  en onze Schatjeslandspeelplaats is er voor iedereen! “ 

 
        -  Ik houd rekening met het speelplaatsweekrooster. 

        -  Als het regent, speel ik op de afgesproken plaats. 

        -  Als ik ’s morgens toekom, zet ik eerst mijn boekentas in  

           de rij. 

        -  Ik voetbal alleen op de afgesproken plaats en tijdstip. 

        -  Ik verlaat de speelplaats niet zonder toestemming. 

        -  Ik ken de afspraken rond de plaatsen waar ik mag spelen en    

           houd me hieraan. 

        -  Ik ga tijdens de speeltijd steeds naar het toilet. 

        -  Ik houd de toiletten netjes. 

        -  Na het gebruik van het toilet, was ik steeds mijn handen. 

        -  Ik blijf uit de klassen en gangen tijdens de speeltijd. 

        -  Ik speel met iedereen, speel sportief en sluit niemand uit. 

        -  Ik maak geen ruzie, vecht niet. 

- Pesten vind ik maar niets, ik streef mee naar een “pestvrije”   

            school. 

        -  Als de bel gaat, ga ik vlug naar de rij. 

        -  Bij de tweede bel sta ik netjes in de rij en zwijg ik. 

        -  Ik houd mijn bal stil in de rij. 

        -  Ik ga rustig in de klas binnen. 

- Bij conflicten vraag ik, indien nodig, de hulp van een  

    leerkracht. 

 



 

Ik en het milieu       
 

 

“ Een beter milieu begint bij mezelf ! “ 
                                          

- Ik doe mee met de projecten om het milieu op onze school te 

verbeteren : 

     Project : Afval   

            * Ik gooi het afval in de vuilbak. 

            * Ik sorteer zoals het hoort, ik sorteer in de juiste  

               afvalbak. 

                    * Ik breng een brooddoos mee om afval te beperken. 

             Project : Natuur op school 

                    * Ik draag mee zorg voor het groen op de speelplaats en                                       

                       in mijn klas. 

             Project : Energie 

                    * Ik doe het licht uit als ik als laatste het lokaal verlaat. 

                    * Ik sluit als het koud is steeds de deur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ik en veiligheid     
        

      ‘In Schatjesland staat veiligheid bovenaan.’ 
 

        -   Ik breng geen andere personen in gevaar. 

- Bij uitstappen houd ik mij aan de regels die we vooraf             

gemaakt hebben in de klas.   

- Ik zorg mee voor de veiligheid van anderen en mezelf. 

        -   Ik volg de verkeersregels naar school en naar huis toe. 

- Ik stap van de fiets bij het binnen-en buitenrijden van de 

    school. 

        -   Ik houd rekening met de pictogrammen op de speelplaats        

            rond veiligheid. 

        -   Bij brandalarm laat ik al mijn materiaal liggen en volg ik de 

            instructies van de leerkracht. 

        -   Bij een ongeval verwittig ik direct de leerkrachten en volg   

            hun aanwijzingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ik en het materiaal     
 

“ Zorg dragen voor materiaal … ook jouw zaak ! “ 

 
- Ik draag zorg voor mijn materiaal, het materiaal van anderen  

            en van de school. 

        -  Ik maak steeds netjes mijn huiswerk en leer mijn lessen. 

        -  Ik schrijf netjes en verzorg mijn taken. 

        -  Ik vul elke dag mijn agenda in en laat deze ondertekenen door  

            mijn ouders. 

        -  Ik zorg ervoor dat ik het nodige schoolgerief bij heb, ook    

            voor turnen en zwemmen. 

        -  Ik hang mijn jas en zwemzak netjes aan de kapstok. 

        -  Ik laat waardevolle zaken thuis. 

- Ik kijk mijn boekentas na en controleer brooddoos, turnzak, 

    zwemzak. 

- Alle gebruikte of geleende materialen geef ik terug of leg ze 

    op de juiste plaats. 

- Als ik materiaal van de school opzettelijk beschadig,  

    krijg ik een onkostennota 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



Wat als ik de afspraken niet naleef ? 
 

        -  Ik krijg een mondelinge opmerking. 

        -  Ik krijg een schriftelijke nota in mijn agenda en mijn ouders 

            opvoeders ondertekenen. 

        -  Ik word naar de directeur gestuurd. 

        -  Ik krijg een extra taak en mijn ouders en/of opvoeders   

            ondertekenen. 

        -  Ik word een tijdje afgezonderd. 

        -  De directeur en de klastitularis nemen contact op met mijn  

            ouders en bespreken mijn gedrag.   

- Ik krijg een begeleidingsplan. 

        -  In dien ik een zware fout bega, kan de directeur een  

            tuchtprocedure starten. 

      
                                         

 

Wat als ik denk dat de leerkracht zich vergist ? 
 

- Ik vraag beleefd aan de leerkracht of het mogelijk is dat 

    hij/zij zich vergist heeft.  Ik bespreek het voorval met de    

    leerkracht. 

        -  Indien je niet tot een oplossing komt, vraag je de directeur  

            om raad.  De directeur zal na een gesprek met jou en de 

            leerkracht een besluit nemen. 

        

Ik ga akkoord met de inhoud van het wetboek  

en ik houd me aan de afspraken. 
 

Handtekening, 
 

Leerling                        Leerkracht                     Directeur 

 

 

 
 



 

Ons Schatjesland-volkslied 
 

Refrein : 

Een eigen school 

Een school voor iedereen 

En alle kinderen bij elkaar 

Ja, zo is er maar één! 

Het is een plek voor jou en mij 

Voor jou en mij,  

jaja, dat maakt ons blij 

oohooh… 

(2X) 

 

Strofe 1  : 

Ik kan niet zeggen dat ik iets tekort kom 

geen idee geen benul wat het nut van pesten is. 

Als ik geen zin heb om te spelen 

dan loop ik even naar een bank voor een beetje korte rust. 

Als ik vandaag geen zin heb om te leren 

zorgt de leerkracht dat het toch leuk werken is 

En als de kleuren van de klassen me plezieren 

dan weet ik dat ik volgend jaar het zeker en vast mis. 

 

 

Strofe 2 : 

Ik kan niet zeggen dat ik iets tekort kom 

Geen idee geen benul wat gebrek aan vrienden is. 

Vandaag doe ik mijn best  

om weer iets bij te leren 

Vanaf nu is er geen enkele les die ik mis. 

De juffen en de meesters zijn nog allemaal  

in leven dankzij hen heb ik een fijne dag gehad. 

En voor jij en ik hier in ’t zesde gaan afstuderen 

gaan we met z’n allen met de bus tien keer op pad. 

 

Bridge : 

Ja alles alles kan ons dolgelukkig maken 

een zingende juf en de meester die fluit. 

Ja alles, alles kan ons dolgelukkig maken 

         een feest in de klas, een vers stukje fruit. 


