Ik ben vóór het belsignaal op school (om 8.20 u. - om 13 u.)
Ik stap de school onmiddellijk binnen.

Op tijd

Na het belsignaal sta ik in mijn rij. Als de leerkracht er is, ga ik
rustig naar het lokaal.
Je leest elke dag de aankondigingen op het scherm.
Mijn ouders verwittigen vóór 8.30 u. het onthaal.
Ik bezorg een afwezigheidsbriefje uit mijn agenda of doktersattest.
Als ik terug op school ben, spreek ik met de vakleerkracht af wan-

Afwezig

neer ik een toets of taak kan inhalen. Een inhaaltoets staat op het
8ste lesuur of op de lesvrije namiddag.
Ik verlaat de school niet zonder de toestemming van
de leerlingenbegeleiding.

In de klas

Ik verlaat enkel de klasgroep met toestemming van de leerkracht.

In de klas

Ik zit niet op mijn bank, niet op de grond, niet op de vensterbank.
Ik drink water tussen de lessen, niet tijdens de lessen. Ik kan
mijn flesje water in de klas bijvullen.
Ik heb mijn agenda altijd bij en laat hem wekelijks ondertekenen.

Gerief

Ik heb alle gerief mee om de les te kunnen volgen.
Ik berg mijn gerief in mijn kast of locker op.

Ik ben op de speelplaats of in de lockerzaal. De kleine speel-

Pauze
Pauze

plaats is een locatie om te sporten.
Ik eet enkel tijdens de pauzemomenten, niet tussen de lessen.
Mijn lunchpakket eet ik enkel in een eetzaal of op de banken op
de speelplaats.
Ik breng mijn picknick in een brooddoos mee.
Ik vermijd blikjes en gebruik een drinkfles.
Ik gooi mijn afval in een vuilnisbak.
Ik werk mee aan de orde op de speelplaats. (zie verjaardagskalender)

Als je je niet aan de afspraken houdt, geeft de leerkracht een opmerking zodat je weet wat van
jou wordt verwacht. Bij herhaling komt er een nota in de agenda. Bij onwil kom je op woensdag
naar de strafstudie.

