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Samen – levings – contract 

 
Wat een moeilijk woord! En toch is het niet zo moeilijk. 
In een samen – levings – contract staan de 

afspraken die mensen nodig vinden om in een grote 
groep prettig samen te kunnen leven.  

In onze school zijn we met veel kinderen samen. We  
verwachten dat het er prettig, ordelijk en netjes aan 

toe gaat. Dat kan niet als ieder zijn eigen zin doet. 
Daarom is het nodig dat er duidelijke afspraken 

gemaakt worden. 
Deze afspraken of regels vind je terug in dit boekje. 

 
Het onthaal 

In de klas 

De speeltijden 
De middagpauze 

De schooldag zit erop 
Sport 

We hopen dat ook jij wil meewerken om van onze 
school een school te maken waar iedereen zich goed 

voelt. 
Dan wordt het echt ‘tof’ voor iedereen. 

 
 

 

 

 

Het samenlevingscontract 

voor de kinderen van VLS Paal  
De Buiteling-bovenbouw 

 

  



 2 

Het onthaal 
Een vriendelijk woord of groet, dat doet een mens echt 

goed ! 

1. Over mijn fiets … 

Mijn fiets is mijn vriend, 
die wel wat aandacht verdient. 

☺ Ik neem de meest veilige weg naar school 

☺ Mijn helm en fluohesje draag ik iedere dag. 

☺  Ik respecteer de verkeersregels. 

☺ Ik zorg er samen met mijn ouders voor dat mijn 

fiets in orde is. 

☺ Aan de ingang van de poort stap ik af. 

☺ Ik plaats mijn fiets in de fietsenstalling. Bij 

         plaatsgebrek zet ik de fiets aan de Kloosterstraat 

☺ Ik ga onmiddellijk naar de speelplaats. 

 
2. Over mijn boekentas… 

Op mijn boekentas ben ik heel fier 
en ik gun ook een ander dat plezier. 

☺ Ik stop niet meer dan nodig is in mijn boekentas. 

☺ Ik zet mijn boekentas overal op de afgesproken 

plaats (speelplaats, gang). 
 

3. Over de bel … 
Luister ! De bel.  

Ik stop het spel. 
 

☺ Bij de bel stop ik het spel. 

☺ Ik sta in de rij en ben rustig. 
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4. Over de rijen en gangen … 
We gaan binnen in een rij… 

Rust en orde horen erbij. 
 

☺ Ik sta rustig in de rij.    

☺ Ik ga in stilte naar binnen. 

☺ Ik loop nooit in de gang en op de trappen en 

maak er geen lawaai. 

☺ Ik hang mijn jas aan de kapstok en zet mijn 

boekentas netjes op de afgesproken plaats. 

☺ Ik vraag steeds toestemming aan de juf of 

meester om tijdens de speeltijd iets in de gang 
te halen. 

 
“Alle deuren sluiten, houdt de koude buiten” 

 

In de klas  
We houden het rustig in de klas, 

want wat wij leren komt ons goed van pas. 

5. Over schoolmateriaal…  
Mijn potlood, mijn lat, mijn pen.  

Ik draag zorg voor elk van hen.    

                   

☺ Ik draag zorg voor mijn boeken, schriften en al 

het materiaal dat ik van de juf of meester krijg. 

☺ Ik werk netjes en verzorgd. 

☺ In mijn bank of bakje orden ik netjes mijn 

schoolmateriaal. Zo vind ik alles meteen terug. 
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Ik luister goed naar de klasafspraken die de juf of 

meester samen met mij en mijn klasgenoten 
maakt bij het begin van het schooljaar. 

 

De speeltijden 
De speeltijd dat is dolle pret, 

als ik mij houd aan de speelplaatswet. 

6. Over de tijd… 
We zijn alle dagen klokvast, 

we spelen zoals het  past. 

☺ ’s Morgens mag ik op de speelplaats vanaf 08.15. 

☺ Als ik te laat op school ben ga ik eerst naar het 

secretariaat. 

☺ Ik ga naar het toilet in de middenblok tijdens de 

speeltijd. 

☺ Bij de bel stop ik onmiddellijk het spel. Ik breng 

het spelmateriaal naar de speelgoedkoffer of 

broodmand en ga in de rij staan. 
 

7. Over onze speelplaats… 
Onze speelplaats is een te gek oord, 

we spelen zoals het hoort. 

☺ Ik sport en speel op de afgesproken plaatsen. 

☺ Ik speel nooit in de gangen of toiletten.   

☺ Ik loop nooit door de plantenperken. 

☺ Ik eet een gezond tussendoortje tijdens de 

speeltijd. 

☺ Ik zorg samen met de andere leerlingen voor een 

nette speelplaats. 
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☺ Ik neem mijn tussendoortje mee naar school in 

een doosje en neem het afval terug mee naar 

huis. 

☺ Ik gooi mijn fruitafval in de compostbak. 

 

8. Over het spelen… 
We zijn vriendjes en zouden het niet wagen 

om vals te spelen en anderen te plagen. 

☺ Ik kijk naar het bord of de tuin open is. 

☺ Ik volg de spelregels als ik sport. 

☺ Ik speel sportief en sluit niemand uit. 

☺ Ik heb respect voor anderen. 

☺ Ik doe nooit iemand met opzet pijn. 

☺ Ik blijf onder het afdak als het hard regent. 

☺ Ik gebruik het spelmateriaal op de juiste wijze. 

☺ Ik berg het spelmateriaal terug op in de koffer. 

☺ Ik pest nooit andere kinderen en moedig het 

pesten van anderen niet aan. 

☺ Ik ga naar de juf of meester op de speelplaats als 

ik een ruzie niet zelf kan oplossen. 

☺     Ik breng geen gadgets mee naar de school. 

 

9. Over het taalgebruik… 
We spreken netjes en correct 

Zo begrijpen we elkaar perfect. 
 

☺ Ik spreek de andere kinderen aan met hun juiste 

voornaam. 

☺ Ik blijf steeds beleefd als ik de juf of meester 

aanspreek. 

☺ Ik gebruik nooit scheldwoorden op school. 

10. Over de toiletten… 
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Fris en net op ons toilet.  

☺ Ik houd het toilet netjes en verknoei geen papier. 

☺ Ik spoel het toilet door als ik klaar ben. 

☺ Ik was steeds mijn handen. 

☺ Ik verwittig een leerkracht als het toiletpapier op 

is.  

☺ Ik speel niet in de toiletruimte. Ik blijf er ook niet 

langer dan nodig. 

☺     Ik gooi geen etensresten in het toilet. 

 

De middagpauze 
Geen gedoe, ik weet waar naartoe !  

11. Over de eetzaal… 
Eten in de eetzaal doe ik zonder kabaal. 

☺ Ik ga onder begeleiding naar de mediazaal en 

wacht op de verantwoordelijke juf/meester. 

☺ Ik ga rustig naar binnen.  

☺ Ik zit steeds op mijn vaste plaats. 

☺ Ik eet en drink beleefd. 

☺ Ik verwittig de leerkracht als ik mors en ruim dit 

op. 

  

De schooldag zit erop 
Geen gedoe, ik wil naar huis toe. 

12. Op weg naar huis… 

Oost, west…..thuis best.  

☺ Ik blijf niet langer in de klas of in de gang dan 

nodig. 

☺ Ik verzamel op de afgesproken plaats. 



 7 

☺ Ik fiets niet op de speelplaats. 

☺ Ik houd mij aan de verkeersregels en draag mijn 

helm en fluohesje. 

 

Sport 
Beweeg je lichaam in het rond 

Want sporten is gezond. 

 

☺  Ik draag steeds mijn gymkledij: T-shirt van de 

school, donkere short en sportschoenen of 

turnpantoffels. 

☺ Juwelen laat ik thuis. 

☺ Als ik sport doe ik mijn lange haren samen.  

☺ Tijdens het zwemmen draag ik aansluitende 

zwemkledij en een badmuts in de juiste kleur. 

 
 

 

Dit boekje is van 
………………………………………………………………………… 

 
Ik houd het netjes. Het blijft mijn eigendom 

 
Ik houd het goed bij, zolang ik in VLS Paal De Buiteling 

ben. 
 

Ik doe mijn uiterste best om deze leefregels na te 
leven. 

 
 

Mijn handtekening         Handtekening van de 
directeur 

          


