
Uniformregels  Vigdis Jonckheer Mensing College 

 

Gelieve nota te nemen van onderstaande vigerende uniformregels voor alle leerlingen van het 

VJM College. Voorbeelden van het juiste uniform staan online op de schoolwebsite.  

 

 Altijd schoenen en zichtbare sokken aantrekken 

 Geen slippers/klompen/sandalen  

 Meisje: geen te korte broeken/rokken/overgooiers en geen gebruik van nagellak of make-

up.  

 Jongen: draagt geen oorbellen en/of kralen en/of vlechten/figuurtjes in het haar 

 Elke dag trekt de leerling het schooluniform aan, behalve wanneer hij/zij jarig is of als het 

uniformvrij is. 

 Bij vrije kleding trekt de leerling nog steeds schoolkleding aan: dus schoenen met 

zichtbare sokken, geen blote buik, geen spaghetti-bandjes etc.  

 Legging en sportbroeken mag men alleen aandoen bij gym! 

 Het logo is goed op de polo bevestigd en het moet te allen tijde goed zichtbaar zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor groep 1 t/m 4: 

 Donkerblauwe effen broek (kort, halflang of lang), donkerblauwe effen jeans of 

donkerblauwe rok, broekrok met een pastelgeel poloshirt met het embleem van de 

school erop genaaid.  

 Korte broek en rok, maximaal 10 cm boven de knie 

 

 

Voor groep 5 t/m 8: 

 Donkerblauwe effen broek (kort, halflang of lang), donkerblauwe effen jeans of 

donkerblauwe rok, broekrok met een wit poloshirt met het embleem van de school erop 

genaaid.  

 Korte broek en rok, maximaal 10 cm boven de knie 

 

 



Gymuniform voor groep 3 t/m 8:   

 

 Wanneer er gym is draagt men altijd het gymuniform.  

 Donkerblauwe korte of lange sportbroek met een door de school 

verkocht gym T-shirt (wit met het embleem erop gedrukt). Meisjes 

mogen een legging dragen bij gym. 

 

 

 

Verjaardag  
 

 Dragen van schoenen met zichtbare sokken 

 Geen blote buik, geen spaghetti-bandjes etc.   

 

 

 

 

Uniformvrije dagen 

 Wanneer de klassenleerkracht zijn/haar verjaardag op school viert 

 Wanneer het kind jarig is 

 Op de dag waarop Kerst of Pasen wordt gevierd.  

 

 

 


