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RICHTLIJNEN SCHOOLUNIFORM 

Op onze school is het uniform verplicht.  Ouders die kiezen voor onze school, kiezen uiteraard ook voor ons 

uniform.  Hier de nodige richtlijnen om de kinderen volgens het voorgeschreven model te kleden. 

 

 

Voorgeschreven model 

bermuda, lange broek, 

rok, wit hemdje, trui 

Voorgeschreven model 

(aan te kopen op school) 

(Lange broek = 

winteruniform, enkel van 

15/10 t.e.m. 15/04) 

Roklengte = knielengte 

 

Jas Effen marineblauwe jas of 

regenjas (geen zwart) 

Zonder gekleurde 

bedrukking 

Fluohesje VERPLICHT van 15 

oktober t.e.m. 15 april 

Sterk aangeraden om dit 

een heel schooljaar te 

dragen 

 

Rolkraagtrui of witte T-

shirt te dragen onder het 

witte uniformhemd 

Effen witte rolkraagtrui 

effen witte T-shirt 

Winteruniform (enkel 

15/10 t.e.m. 15/04) 

Schoenen of sandalen  

(geen teenslippers) 

Effen marineblauw of 

effen bruin of effen zwart 

Witte zool kan (witte tip 

ook) 

Gekleurd merkteken kan 

als dit marineblauw, 

zwart, bruin  

of wit is 

Geen sportschoenen,  

geen gekleurde stiksels, 

bedrukkingen of randen 

Regenlaarzen Donkerblauw, zwart, 

bruin of donkergroen 

 

 

 

Sneeuwlaarzen 

 

Kleur naar keuze  

Kousen / sokken 

kousenbroek 

VERPLICHT effen 

kousen / sokken / 

kousenbroek: 

wit, marineblauw, grijs.  

Geen leggings 

 

Kousen/sokken ALTIJD 

verplicht (ook  in 

sandalen) en 

zichtbaar tot boven de 

enkel en onder de knie. 

Of kousenbroek enkel 

van 15/10 t.e.m. 14/04 

Mutsen, sjaals, 

handschoenen 

Effen marineblauw, grijs, 

wit 

 

Haarlinten, diademen, 

elastiekjes en speldjes 

Wit of marineblauw  

Andere Uurwerk mag (geen 

smartwatches waarmee 

gefilmd of gefotografeerd 

kan worden) 

oorringen ( enkel 

gaatjesbedekkend -

wit/blauw of zilver- en 

goudkleurig) 

Geen juwelen, 

geen enkele armband 
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Bij bepaalde excursies is het uniform niet verplicht.  We brengen u daarvan via de schoolagenda of per digitale brief 

op de hoogte. 

 

 

Vanaf 15 oktober tot 15 april hanteren we een winteruniform.   

De leerlingen mogen gedurende deze periode een lange broek dragen of een kousenbroek onder hun rok.   

 

Gedurende deze (donkere) periode - om de veiligheid in het verkeer te verhogen - worden alle leerlingen verplicht 

om een fluohesje te dragen.  Dat bieden we te koop aan, evenals fluohoesjes voor over de boekentas (alles met 

logo van de school). 

 

 

Juwelen, kapsels en hoofddeksels e.d. 

Niet alleen zijn juwelen en armbanden gevaarlijk tijdens speeltijden en gymlessen, bovendien dekt de verzekering 

geen verlies of beschadiging ervan.  Om die reden zijn juwelen niet toegestaan met uitzondering van wat in de 

richtlijnen staat beschreven.  

 

 

Extravagante kapsels (met kleuren enz.), tatoeages, piercings en nagellak worden niet toegestaan.   
 

 

 

 

Alle kledingstukken zijn VERPLICHT  

voorzien van ‘Naam en Klas!’ 
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