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ROOKVRIJ

Op school geldt een permanent rookverbod. Het verbod geldt
voor het volledige schooldomein, dus ook aan de schoolpoort.

Het rookverbod geldt voor iedereen die de school betreedt:
leerlingen, ouders, personeel, bezoekers, …

HYGIËNE

De schoolgebouwen en de speelplaatsen worden dagelijks
gereinigd. Een klaslokaal wordt wekelijks met water

gekuist en de toiletten krijgen ten minste één dagelijkse
poetsbeurt. Wij vragen aan iedereen mee te werken

om onze school netjes te houden. Dit kan onder andere door:
- geen zwerfvuil te laten rondslingeren in de gangen, op de trap en op de speelplaats.
- de toiletten netjes te houden. Het volstaat de afspraken na te leven.
- orde te bewaren in de gang.

Eten en drinken
 

Als school opteren we voor een hervulbare fles gevuld met gezonde
drank.  Andere dranken zijn verboden.

Het snoepen is niet toegelaten op school. Tijdens de recreaties vragen
wij de tussendoortjes te beperken tot

een boterham, koek of fruit. Voor verjaardagen geldt dezelfde
maatregel. Snoep meegeven voor een

verjaardag kan dus niet, ook niet in gesloten verpakking voor thuis.
Gelieve geen andere geschenkjes mee te geven.

 
Woensdag = fruitdag. De kinderen kunnen zich inschrijven voor het

schoolproject 'OOG VOOR LEKKERS’. Wie niet
deelneemt brengt op woensdag een stukje fruit van thuis mee.

 

ZIEKTE
 

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief
medicatie toedienen. Een contactpersoon wordt om de leerling op te halen.

Enkel op schriftelijk verzoek van de dokter kan een kind tijdens de pauzes binnen blijven.
Als school stellen we geen medische handelingen en stellen we in geen geval medicatie ter
beschikking, ook geen pijnstillers.  Leerkrachten dienen geen medicatie toe (tenzij op

schriftelijk voorschrift van de dokter).
 

LUIZEN
 

In de basisschool maken we gebruik van de instructie van de schoolarts en
het medisch personeel van het C.L.B. In samenwerking met het C.L.B. van

Halle werd een anti-luizenbeleid uitgezet. Belangrijkste accenten zijn:
communicatie (melding met info) en opvolging.

 

VISIE
Een school als een lerende gemeenschap vormt een afspiegeling van de

maatschappij, een minimaatschappij als het ware. 
Basisvorming en opleiding kunnen niet los gezien worden van een brede

opvoeding. Hierbinnen kadert ons gezondheidsbeleid. 
Gezondheid is een breed begrip: het betekent niet enkel lichamelijke

gezondheid, maar ook psychisch en sociaal welbevinden.
 

De school wenst op een effectieve en efficiënte wijze in te zetten op het
aspect gezondheid. Onze centrale aandachtspunten zijn gezonde voeding,

beweging en geestelijke gezondheid.
 

Het leren verantwoorde keuzes maken en beslissingen nemen, de opbouw
van een positief zelfbeeld en de groei naar een gezonde weerbaarheid
vinden we belangrijke accenten binnen het thema gezondheidseducatie.

 
Want wie zich goed voelt in zijn vel en in een veilige omgeving mag spelen

en studeren/werken, 
krijgt meer kansen om zich evenwichtig te ontplooien.

Welzijn


