
 

 

 
 Postadres: GLS De Zandloper, Zandstraat 16, 9170 Sint-Gillis-Waas, 03 780 19 10(11) 
 Postadres: GOM, Margrietstraat 14, 9170 Sint-Gillis-Waas, 03 773 40 55, 03 780 19 10 (directie) 
 

 

AFSPRAKENPLAN 
I. TOEGANG SCHOOL 
1. Ik ben welkom op school : ‘s morgens vanaf 8.10 u.; ‘s middags vanaf 13 u. 

Mijn papa/mama wacht aan de poort. 
2. Als voetganger steek ik over op het zebrapad en neem de toegang voor de 

voetgangers (langs de kant van het huis). 
3. Als fietser neem ik de toegang voor de fietsers met de fiets aan de hand vanaf 

de stoepstop. 
4. Op de parking of toegangswegen voor auto’s speel, wandel of fiets ik nooit. 
5. Ik mag niet op het hek staan noch ronddraaien op de openstaande vleugel. 
6. Ik mag nooit na de klasuren in de klassen of op de speelplaats komen (bv. ‘s 

avonds, op vrije dagen). 
7. Ik kan terecht bij de buitenschoolse kinderopvang ‘s morgens vanaf 6.45 u. en 

‘s avonds tot 18.30 u.; op woensdagnamiddag van 12.00 u. tot 18.30 u.  
8. Ik verlaat de school nooit zonder toestemming. 

 
II. RIJEN 
1. Ik zet mijn boekentas ‘s morgens netjes per klas op de aangeduide plaats. 
2. Aan het einde van elke speeltijd stop ik onmiddellijk met spelen en ga bij het 

eerste belsignaal rustig naar de klas. Ik neem mijn boekentas mee ’s morgens. 
3. Om 11.45 u. (maandag om 12.10 u. en woensdag om 12.05 u.) en om 15.45 u. 

verlaat ik de klas onder begeleiding van mijn leerkracht en wacht op het teken 
om de rangen te vormen. 

A. Aan de refter : ‘s middags, als ik blijf eten (shift 1 ). Shift 2 speelt. 
B. Verzamelen onder de luifel; 
- rij 1 : als ik afgehaald word. Ik wacht op het teken van de juf/meester om naar 

mama, papa, grootouders te gaan. 
- rang 2 : als ik als voetganger richting Zandstraat ga (al dan niet oversteken). 
C. Verzamelen aan uitgang Klapdorp 
- rang 3 : als ik als voetganger richting Klapdorp ga (al dan niet oversteken) 
- rang 4 : als ik naar de opvang “BKO” moet. 
D. Aan de fietsenberging 
De fietsers halen ordentelijk, zonder te lopen, op het teken van de leerkracht hun 
fiets uit de fietsenbergplaats en stappen met de fiets aan de hand naar : 
- rang 5 : uitgang Zandstraat. 
- rang 6 : uitgang Klapdorp.     
Er wordt gewacht op de begeleidende leerkracht om verder te gaan. 

 
 

 



 

 

 

III. FIETSENBERGING 
1. Ik plaats mijn fiets in de fietsenberging op de voorziene plaats, en kom 

onmiddellijk langs de andere kant op de speelplaats. 
2. Tijdens de speeltijd word ik er niet toegelaten. 
3. Alleen als ik met de fiets ben, kom ik in de fietsenberging om mijn fiets te 

halen, om daarna in de rij te gaan staan met de fiets aan de hand. 
 
IV. SPEELPLAATS 
1. Ik speel alleen : 
    a. op het geplaveide deel van de speelplaats 
    b. in de zandbak en aan het speeltuig 
    c. op de schuif-af (voor leerlingen 1ste, 2de en 3de leerjaar). 
2. Ik speel nooit : 
    a. in de gangen 
    b. in de toiletten 
    c. in de fietsenberging 
    d. achter de gebouwen 
    e. op de grasperken 
    f. in de plantenbakken 

g. tussen de klasblokken 
h. voorbij de gele lijnen 

3. Ik speel enkel met een goedgekeurde bal in de lengteas van het voetbalplein 
van de speelplaats, op volleybal- of korfbalveld en niet onder de luifel. 

4. Ik sta of loop niet op de banken. 
5. Klokhuizen, schillen en verteerbaar afval, papier, blikjes en dergelijke gooi ik in 

de  
    daartoe bestemde vuilnisbakken. Kauwgom is verboden. Koekjes neem ik mee 

in een doosje! We zijn een MOS-school. Verpakkingen laten we thuis. 
6. Ik mag nooit - zonder toelating - de speelplaats verlaten. Ik krijg geen toelating 

om tijdens de middagpauze de school te verlaten. 
7. Ik kruip nooit op het dak. 
8. Ik kruip nooit over of door de omheining. 
9. Ik mag het gerief van anderen nimmer beschadigen of verstoppen. 
10. Bij regenweer zal ik op het signaal van de leerkracht met dienst zeker onder 

de luifel spelen. 
 

V. GANGEN 
1. Ik ben stil en rustig in de gangen en stoor nooit andere lessen, ook niet bij 

verandering van lokaal, bezoek aan taakleraar en dergelijke. 
2. Ik kom niet in de gangen tijdens de speeltijden, ook niet om 15.45 u. 
3. Voor de aanvang van de lessen hang ik mijn kledij ordentelijk en aan mijn 

klasnummer aan de kapstok. 
4. Ook zwemgerief, rolschaatsen en dergelijke laat ik in de gang. 
5. We mogen niet langs beide zijden aan deuren trekken. 
6. Ik hang mijn turnzak op het juiste nummer. 
 



 

 

 

VI. KLASLOKALEN 
1. Ik kom stil en ordelijk in de klas en ga onmiddellijk naar mijn plaats. 
2. In de klas draag ik geen muts, handschoenen of vest. Ik zit niet in mijn 

onderlijfje of ontbloot bovenlichaam. 
3. Wanneer een volwassene in de klas komt, groet ik beleefd. 
4. Ik snoep nooit in de klas. 
5. Ik verlaat ordelijk en stil de klas en de gang, zonder te dringen. 
6. Ik blijf nooit in de klas na de lessen of tijdens de speeltijd. 
7. Ik blijf rustig en beleefd op mijn plaats zitten als een andere leerkracht de 

lessen  
    overneemt. 
8. Alleen buiten de schoolgebouwen mogen smartphone, tablet, laptop, trackers 

of enige andere gelijkaardige toestellen gebruikt worden. De GSM kan worden 
meegebracht naar school op eigen verantwoordelijkheid. Hierbij gelden 
volgende afspraken : 

- GSM staat uit en blijft in de boekentas tijdens de schooltijden : tussen 8u40 en 
15u50, zoniet wordt hij uitgezet en in bewaring gelegd bij de klasleerkracht tot 
na de schooldag. 

- Er worden nooit foto’s of opnames gemaakt met de GSM-toestellen. 
- De leerlingen kunnen indien nodig naar de ouders bellen op het secretariaat. 
- GSM in de boekentas of veilige plaats. 
Sociale media kan worden opgevolgd door het schoolteam. Denk na wat en hoe 
je iets op sociale media zet. Hou rekening met eventuele gevolgen. 
Schoolgerelateerde foto’s worden NIET op sociale media gepubliceerd. (cfr. 
Privacywet) 
 
 
VII. EETZAAL 
1. Tijdens het eten heerst er stilte. 
2. Dranken worden ordelijk en onder toezicht bedeeld. 
3. Er wordt in rang binnengegaan voor het middagmaal. 
4. Na het middagmaal leg ik mijn brooddoos in de kit van mijn eigen klas. 
 
 
VIII. ZWEMMEN 
1. Ik ben stil in de bus en in de kleedhokjes. 
2. Ik ga op het teken van de leerkracht onder de douche en in het zwembad. 
3. Bij het eindsignaal kom ik samen met mijn vriendjes onmiddellijk uit het water 

en ga via de douche naar de kleedhokjes. 
4. Ik vraag toelating om naar het toilet te gaan en doe dit onder begeleiding van 

een  
    leerkracht. 
 
 
     
 


