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Welkom

Hallo daar!
Welkom op onze school. Wist je dat we vier wijzers op onze school hebben? Er is een groene, blauwe,
gele en rode wijzer. In elke wijzer zitten zowel grote als kleine kinderen.
Iedereen leert iets anders, elke klas is uniek. Elke leerling kan zijn eigen talenten tonen! We kunnen
hier echt onszelf zijn.
Als je onze school binnenwandelt zie je veel bomen, een zandbak, speelplaatsen, voetbalvelden,...
Op de speelplaats hebben we veel en leuk speelgoed.
We zitten hier graag op school omdat er toffe juffen en meesters zijn. Ze zorgen heel goed voor ons en
zijn grappig en lief. En als we ons even niet goed voelen, kunnen we er over praten!

Dus: onze school is cool!

2|Pagina

Onze school

Onze school heeft 4 wijzers:
De rode wijzer
De groene wijzer
De gele wijzer
De blauwe wijzer
Elke wijzer heeft een aparte speelplaats.
In elke wijzer werken verschillende meesters en juffen.
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Schooluren
De lessen op school lopen van:

09u00
15u45

09u00
15u45

Van de bus naar de speelplaats:
Als je toekomt met de bus

Moet je even stappen

Dan zet je je boekentas weg

08u50
12u25

09u00
15u45

09u00
15u45

Hoe ziet een dag er uit?
09u00 – 09u50
1ste lesuur
09u50 – 10u40
2de lesuur
10u40 – 11u00
speeltijd
11u00 – 11u50
3de lesuur
11u50 – 12u40
4de lesuur
12u40 – 13u15
Eten: in refter of klas
13u15 – 13u45
speeltijd
13u45 – 14u35
5de lesuur
14u35 – 15u25
6de lesuur
15u25 – 15u45
speeltijd

Je gaat naar de speelplaats

Als je de bel hoort

Ga je in de rij staan
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Met wie werken we
samen?
CLB
(= centrum voor
leerlingen-begeleiding)

Heb je vragen of problemen op school?
Dan kan je met het CLB praten.

Internaat en IPO

Sommige kinderen blijven slapen op het
schooldomein tijdens de week. Zij hebben
op internaat een eigen kamer met bed.
Leven en spelen doen ze in de leefgroep.
Sommige kinderen blijven ook tijdens het
weekend en de vakanties.

Semi-internaat

Leerlingen die niet met de bus naar school
komen of naar huis gaan, kunnen op het
semi-internaat blijven. Hun mama en/of
papa brengt hen of komt hen halen.
Natuurlijk kan dat ook oma of opa zijn, of
een tante of nonkel…
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Activiteiten op school

Sinterklaasfeest

Eind november – begin december komt
de Sint op bezoek op school.

Sportdag

In april hebben we een sportdag op ‘De
Ster’. We doen daar veel leuke dingen.

Schoolreis

In de loop van mei – juni ga je met jouw
klas op schoolreis. Een fijne uitstap met
pick-nick.

Schoolfeest

In mei vieren we feest op school. Kom je
ook spelletjes spelen en optreden voor je
hele familie?

Open klasdag

In augustus en maart/april kunnen mama
& papa eens komen kijken hoe een dag in
de klas verloopt.

Projectweek

In sommige wijzers is er een projectweek.
Dan gebeurt er elke dag iets spannends
waardoor we heel veel leuke dingen
leren.

Leerlingenraad

In sommige wijzers is er een
leerlingenraad. Dat is een vergadering
tussen leerlingen – juffen en meesters en
de directeur. Zo bouwen wij mee aan onze
school.
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Afspraken en regels

Algemene afspraken
We laten anderen meespelen.

We praten Nederlands.

We houden de school netjes. We dragen ook zorg voor het
materiaal van de school en van elkaar.

We maken niets stuk.

Als we buiten ons klaslokaal leren, bijvoorbeeld op een uitstap,
dan blijven we altijd bij de groep. We lopen ook niet weg van
de speelplaats.
GSM’s worden niet gebruikt op school. Als je hem meebrengt,
geef je hem ’s morgens af aan de juf of de meester. Op de bus
mag het enkel als je dat hebt afgesproken met de
busbegeleider.
We eten tussendoor fruit i.p.v. snoepjes. Snoep brengen we
niet mee naar school!

We drinken water op school of melk. Fruitsap mag ook.
Frisdrank drinken we niet op school.

Help je ons mee om de natuur proper te houden? Gebruik
zoveel mogelijk een brooddoos en drinkbus in plaats van
plastiek flesjes en zilverpapier.
Op school ruilen we onze spullen niet. Wat van jou is blijft van
jou.
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Afspraken en regels in de klas
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Afspraken en regels op de speelplaats

Er zijn 3 afspraken op de speelplaats:
Ik luister naar de juf of meester.

Ik doe niemand pijn.

Ik zeg geen lelijke woorden.

Als je je een week lang aan deze regels houdt, krijg je groene kaarten.
Als je voor een vakantie genoeg groene kaarten bij elkaar hebt gespaard, dan krijg je een beloning.
Welke beloning? Dat blijft nog een verrassing! Het zijn altijd andere beloningen: eens naar de film
kijken, iets lekkers eten, met de go-carts rijden, …
Soms gaat het eens mis en doe je iets wat niet mag. Dan geven de juffen of meesters je een gele kaart
als waarschuwing. Heb je 2 gele kaarten dan krijg je een rode kaart.
Als je iemand heel erg pijn doet of iets opzettelijk stuk maakt, krijg je meteen een rode kaart.
Als je 1 rode kaart hebt, dan moet je naar de directeur.
Heb je 2 rode kaarten, dan belt de school naar mama en papa om te vertellen wat er is gebeurd.
Heb je 3 rode kaarten, dan mag je een tijdje niet meer meespelen op de speelplaats.
De gele en de rode kaarten geven we ook mee in jouw agenda zodat mama en papa ook weten dat het
moeilijk liep op school.
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Onderweg naar de bus
of het semi-internaat

Als mama of papa je komt halen op school, dan wachten zij aan de schoolpoort
tot de school uit is. Als de poort open gaat, komen ze je halen aan de
speelplaats.
We blijven bij de klasgroep.

Eerst zetten we de kinderen af die naar het internaat gaan.

Dan gaat iedereen samen met de juf of meester naar de bus.

Als laatste brengt de juf of meester de leerlingen naar het semi-internaat.

Ga je normaal met de bus naar huis, maar moet dat eens een keertje niet? Dat
kan alleen als mama of papa dat in jouw agenda of heen- en weerschrift
geschreven heeft.
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Turnen, zwemmen en
uitstappen
Als je turnen of zwemmen hebt, doe dan kleren aan die je gemakkelijk kan uitdoen en zoveel mogelijk
zelf terug kan aandoen. Zo loopt het vlotter.
Je hebt 1 of 2 keer per week turnles in de
turnzaal. Bij mooi weer ook soms buiten.

Turnles
Je krijgt zwemmen voor een aantal weken.
Als de beurten gedaan zijn, stopt het
zwemmen terug.
Zwemmen

Uitstap

Wat je leert in de klas, oefenen we ook
buiten de klas. Daarvoor maken we af en
toe een uitstap. Soms doen we dat ook
gewoon voor het plezier.

Wat steek je in de
turnzak?

Wat steek je in de
zwemzak?

Een korte broek of
short

Zwembroek
Zwempak

Een T-shirt

Handdoek

Sokken

Kam of borstel

Sportschoenen
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Samenwerking met mama en papa
Wat je op school leert en doet, vertellen we aan je mama en papa. Zo weten zij hoe jij je dagen
doorbrengt in de klas en met je vrienden.
We doen dat op verschillende manieren:

Agenda of heen- en
weerschriftje

Klasblog

Oudercontact en
rapport

Zo lezen je mama en papa wat je die dag hebt geleerd op school. Heb
je huiswerk, dan staat dat ook in jouw agenda.
Brieven geven we ook op deze manier mee aan jouw mama en papa.
Wonen jouw ouders niet meer samen? Dan zorgen we er toch voor dat
ze beiden een brief krijgen.

De juf of meester zet regelmatig foto’s op de blog om aan jouw mama
en papa te tonen wat jullie allemaal doen en beleven in de klas. Je
komt bij de blogs via onze website:
www.mpikompas.be

4 keer per jaar houden we oudercontact. Jouw mama en papa komen
naar school. De juf of meester bespreekt jouw rapport met hen.
Hebben jouw mama of papa vragen? Dan kunnen zij altijd een extra
gesprek vragen op school.

Soms vragen we aan mama of papa of ze komen helpen bij activiteiten,
bijvoorbeeld bij het verkeersexamen.

Helpen bij activiteiten
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