AFSPRAKEN OP OBS DE BIJENKORF
Hieronder staan de algemeen geldende afspraken zoals die door het team in 2013 zijn opgesteld met
aanvullingen uit 2014.

AFSPRAKEN LEERLINGEN
IN DE HAL
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Rustig lopen
Normaal praten
Houd rekening met anderen
Jas en luizencapes ophangen
Tassen in de gym krat
Lage zitje is voor lezen en spelletjes
Werken in de hal aan een grote tafel
Onderbouw doet de pc’s uit in de kleuterbouw
Gr. 5/6 doet de pc’s uit in de hal
Gr. 7/8 doet de pc’s uit in de bovenbouwhal
Gr. 3,4,7 en 8 loopt om de paal
Niet steppen /ballen/fietsen in de gang
Meelopen naar de deur van de klas bij weggaan en zoveel mogelijk mensen in de hal

BUITEN
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Pleinwacht voor de bel gaat bij de buitendeur staan
Voetballen volgens het voetbalrooster
De bovenbouw vanaf groep 6 speelt niet op de onderbouwmaterialen zoals karren en fietsen
WC bezoek: even vragen en één kind tegelijk
Wanneer de bal 3x van het plein gaat, de bal binnen brengen
Voetballen alleen tijdens overblijven en de ochtendpauze
We wandelen naast de fiets
Alle leerlingen gaan in de pauze naar buiten
Wanneer de bel gaat, komt iedereen zo snel mogelijk naar binnen
De onderbouw parkeert de materialen op de stoep

IN DE GROEP
o
o
o
o

Klassenafspraken worden met de groep gemaakt aan het begin van het schooljaar
Klassenafspraken hangen in de groepen 3 t/m 8
In groep 1-2 wordt met pictogrammen gewerkt
Mobiele telefoons worden tijdens schooluren opgeborgen. Gebruik in overleg met
leerkracht.

AFSPRAKEN TEAM
VERGADERINGEN
o
o
o

Op tijd aanwezig met agenda
Voor vergadering agenda met bijlagen en verslag vorige vergadering lezen en opmerkingen
op A4tje noteren
Notulen maken en doorsturen in de week na de vergadering

ALGEMEEN
o
o
o
o

o

Afwas zelf in de vaatwasmachine zetten
12.30 lunchen met elkaar
15.30 thee drinken met elkaar
Magazijnen netjes houden,
terugleggen waar je spullen gevonden hebt
gebruikt papier in de papierla terugleggen
Vertrek je als laatste uit de school dan sluit je de kluis en checkt lichten en deuren enz

AFSPRAKEN ROOSTERS
Bij de start van elk schooljaar worden de roosters voor pleinwacht, BHV-ers, keukendienst en
voetballen opgesteld. De roosters hangen in de teamkamer.

AFSPRAKEN ROKEN

Vandaag de dag mag bij iedereen bekend worden verondersteld dat roken een grote bedreiging voor
de (volks)gezondheid is. En alhoewel er veel minder mensen roken dan 10 jaar geleden zijn er nog
steeds mensen die hun verslaving niet hebben weten te bedwingen.
Een paar feiten:
De helft van de rokers begint op het schoolplein;
Kinderen gaan sneller roken als hun vrienden dat ook doen; zien roken, doet roken;
Hoe eerder een kind begint met roken, hoe waarschijnlijker het is dat hij verslaafd raakt. En hoe
moeilijker het is om later nog te stoppen.
Zeker op een (basis) school is het dan ook belangrijk om een actieve bijdrage te leveren aan het
voorkomen van rookgedrag.
Om die reden zijn onze school en ons schoolplein dan ook absoluut rookvrij. Roken is niet
toegestaan. Rokers hebben de mogelijkheid om aan de zijkant van de school, dus zoveel mogelijk uit
het zicht van de kinderen, te roken.
Daarnaast bieden wij in groep 8, in samenwerking met Stichting Voorkom, een lessenserie aan over
alcohol, tabak en andere genotmiddelen. Voorkomen van roken begint immers bij voorlichting over
de gevaren ervan!
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