
Zo doen wij dat! 
Speelgoed mee naar school 

 Leerlingen nemen in principe géén speelgoed, ruilkaarten of andere spullen van huis mee naar 
school. 
 

 Het kan zijn dat de groepsleerkracht specifiek vraagt om iets mee te nemen (bijvoorbeeld: bord-
spellen voor een spellenmiddag, waterpistolen bij extreem warm weer of je lievelingsknuffel 
voor een spreekbeurt). In dit geval zorgen we er voor dat ook de leerlingen die niet mee 
(kunnen) nemen, volledig mee kunnen draaien met de activiteit. 
 

 In overleg met de groepsleerkracht is het mogelijk om ‘iets in de groep te laten zien’, bijvoor-
beeld een bijzonder verjaardagscadeau, een nieuwe fiets etc.  
 

 Op het plein en in de school staan we geen spel toe waarbij wedden een rol speelt of het ruilen 
van goederen met waarde (ruilkaarten, voetbalplaatjes etc.). Knikkeren is wel toegestaan; we 
maken in de klas afspraken met de leerlingen over de regels. 
 

 Mochten er onverhoopt toch speelgoed mee naar school gebracht worden (voor later op de 
BSO), dan blijven deze spullen in de tas van de leerling. Als het speelgoed toch op school of het 
plein gebruikt wordt, zal de groepsleerkracht het speelgoed innemen. Nadat ouders, middels 
een berichtje op het ouderportaal, op de hoogte zijn gesteld, gaat het speelgoed aan het einde 
van de dag weer mee naar huis. 

Soms nemen leerlingen speelgoed van huis mee naar school. In de klas laten zien wat je voor je  
verjaardag hebt gekregen, kaarten om te ruilen of de nieuwste rage. We begrijpen dat leerlingen het 
leuk vinden om iets mee te nemen, maar het zorgt op school ook voor veel onrust. Kinderen raken  
afgeleid van het leerproces, er ontstaan ruzies bij het ruilen of het speelgoed gaat kapot. Ook kan het 
voorkomen dat onderlinge verschillen onnodig benadrukt worden (bijvoorbeeld bij het meenemen van 
Sinterklaascadeaus).  
 
Om het meenemen van speelgoed in goede banen te leiden, hebben we op de Bonnerschool de vol-
gende afspraken: 


