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Refterreglement 

Bij aanvang van het schooljaar zal de refterverantwoordelijke: 

 je een vaste plaats toewijzen; 

 een tabel opstellen van klassen die na het eten de orde van de refter doen. 

 

1. Bij aanvang van de middagpauze ga je automatisch naar de refter. 

 Kleine polyvalente zaal blok D = refter voor 1ste graad 

 Grote polyvalente zaal = refter voor 2de / 3de graad + 2B 

2. Je gaat rustig zitten op de plaats die je in het begin van het schooljaar toegewezen kreeg. 

Eens in de refter ga je zitten en ga je niet meer naar buiten tenzij je toelating krijgt van de 

refterverantwoordelijke (broodjes en drank haal je voor je naar de refter komt) 

3. Je gedraagt je beleefd. 

4. Je zet je pet, kap of ander hoofddeksel af. 

5. Je gebruikt geen deodorant, parfum of andere geurders, noch make-up/nagellak. Haren 

borstelen, kammen, enz…. is ook niet hygiënisch.   

6. Je gooit niet met eten of andere voorwerpen.   

7. Je roept niet, klopt niet en maakt geen kabaal.  

8. Je zet je (hand)tas op de grond. 

9. Je mag je gsm: 

 NIET gebruiken als je leerling van de 1ste graad bent; 

 wel gebruiken als je leerling van de 2de of 3de graad bent. Let wel: de gsm moet op stil 

staan en telefoneren mag niet. 

10. Je blijft zitten tot aan het belsignaal. 

11. Je wacht tot jouw rij aangeduid is om op te staan en naar de speelplaats te gaan. Als je een 

leerling van de 1ste graad bent, ga je meteen naar de juiste speelplaats. 

12. Je zet je stoel onder tafel en legt je afval in de juiste container / vuilbak: 

 Rood = PMD (blikjes, plastic flesjes, drankkartons) ; 

 Groen/blauw = restafval. 

Je laat geen etensresten of afval op de tafel of stoelen liggen (je laat je plaats achter zoals je 

ze aangetroffen hebt). 

13. Als je tafel aangeduid is om orde te doen: 

 geef je vrijwillig je pasje af (ligt je pasje op het leerlingensecretariaat dan geef je je Buzzy 

pass of identiteitskaart af); 

 krijg je het pasje (Buzzy pass of identiteitskaart) na de orde terug. 

 

 

Beleefdheid en respect zijn de basis voor een goede verstandhouding. 


