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Het KIDS – reglement - Leefregels voor onze kleuters 

Ik en mijn houding 

ü Ik heb respect voor anderen 

ü Vechten, ruzie maken of pesten doe ik niet. Pestgedrag wordt door de directeur en alle 

juffen en meesters zeer nauwlettend opgevolgd. 

ü Ik ben hoffelijk en beleefd tegenover mijn klasgenootjes:  

- Ik groet iedereen vriendelijk 

- Ik zeg «alsjeblieft» en «dank u wel» waar het hoort 

- Ik duw niet of dring niet voor om eerste te staan 

ü Als ik onbeleefd was of iemand pijn deed, verontschuldig ik me spontaan. 

ü Op school spreek ik altijd AN (Algemeen Nederlands). 

ü Ruilspulletjes met kaarten zijn vaak oorzaak van ruzie.  Daarom breng ik ze  niet mee naar 

school. 

 

Ik en mijn veiligheid 

ü Als ik op school aankom, ga ik direct naar de speelplaats. Ik speel niet in de inkomhal. 

ü Ik vertrek ruim op tijd en kom tijdig op school aan. 

ü Ik hou ’s morgens de boekentas op de rug tot het belt en wij met de juf of de meester naar 

klas gaan. 

ü Mutsen en petten zijn voor buiten. In de klas draag ik dus geen muts of pet. 

ü Ik stap altijd op het voetpad en op het zebrapad.  

ü Ik verlaat de school NOOIT zonder toestemming. 

ü Ik ga rustig van en naar de klassen. 

ü Bij brandalarm volg ik heel nauwkeurig de richtlijnen. 

 

Ik en mijn gezondheid en hygiëne 

ü Mijn kledij en mijn kapsel zijn verzorgd en hygiënisch. 

ü Ik was en verzorg mijn haartjes elke dag want ik wil geen  

       geen kriebelbeestjes in mijn haartjes 

ü Ik hou de toiletten netjes en ik ben zuinig met toiletpapier.  

ü Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee zoals fruit, droge koekjes … Snoep laat ik thuis.   

ü Iedere woensdagvoormiddag eet ik fruit. 

ü Mijn eten breng ik mee in een brooddoos en water in een drinkbus met mijn naam erop.   
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Ik tijdens de speeltijd 

ü Ik eet mijn tussendoortje op in de gang en neem geen 

doosjes mee op de speelplaats. 

ü Tijdens de pauze blijf ik niet in de klas of de gang. Ik ben 

rustig tot op de speelplaats. 

ü Ik speel sportief en sluit niemand uit.  

ü Ik ga naar het toilet in de speeltijd.  

ü Ik sta niet op de rode boord, in de plantjes en ik trek ook geen plantjes uit. 

ü Ik speel niet in de gangen. 

ü Afval gooi ik meteen in de juiste vuilnisbak. 

ü Problemen meld ik aan de leerkracht met toezicht. 

ü Bij het belteken ga ik direct op mijn stipje staan. 

 
Ik en enkele belangrijke leerregels 

ü In de klas doe ik mijn best om goed mee te werken 

ü Ik draag zorg voor al het speelgoed.  

ü In mijn boekentas zit alles wat nodig is op school, maar geen prutsedingetjes 

ü Ik trek passende kledij aan die tegen een stootje kan, zonder veel glittering. 

ü Ik trek gemakkelijke schoentjes aan. 

ü Ik deel geen kerstkaartjes uit en breng geen vriendenboekjes mee naar de klas. 

ü Mijn mama spreekt de andere mama’s aan om een vriendje uit te nodigen naar mijn 

verjaardagsfeest.  

 

Ik in de middagpauze 

ü Over de middag blijf ik op de speelplaats.  

ü Ik breng als verjaardagstraktaat geen snoep of chocolade mee, maar een stukje cake of 

droge koek kan wel. 

ü De bakken van de boterhammen worden om 10u10 naar de frigo in de eetzaal gebracht. 

ü In de eetzaal eet ik mijn maaltijd rustig op.  

 
 
 
 
 


