De Dyk Schoolklimaat – Afspraken met ouders
1. Opvoeders op één lijn
Elke ouder accepteert de regels die voor leerlingen zijn opgesteld.
2. Laat de school weten waar uw kind (onder schooltijd) is.
Als uw kind ziek is, bel dan tussen 08.00 en 08.20 uur. Wanneer hij/zij weer beter is, geef hem/haar
een briefje mee. Maak afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd. Gaat dat niet, vraag dan
toestemming aan de schoolleiding. De school is verplicht ongeoorloofd verzuim door te geven aan de
leerplichtambtenaar.
3. Tijdens de pauzes blijft uw kind op het schoolterrein
De school is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uw kind. Daarom blijft hij tijdens
de pauzes op het schoolterrein. Geef vooral gezond eten van thuis mee of geef geld mee voor een
lunch in de kantine. Energydrank en chips en dergelijke zijn zo ongezond dat we dat innemen – uw
kind krijgt het aan het eind van de dag terug.
4. Stuur uw kind op tijd naar school
’s Morgens te laat komen, betekent dat uw kind of dezelfde middag moet nablijven of dat hij zich de
volgende ochtend om 8.00 uur moet melden.
5. Het gebruik van de mobiel is aan regels gebonden
In kantine en pauzes mag uw kind de mobiel op een veilige manier gebruiken. Tijdens de les is de
mobiel uit tenzij:
a. de docent de mobiel wil gebruiken voor lesdoeleinden.
b. de mobiel gebruikt wordt voor medicijnpiepjes (dient bekend te zijn)
Toch aan terwijl het niet mag? Dan wordt de mobiel ingenomen. Aan het eind van de dag kan de
telefoon worden opgehaald.
6. Als er calamiteiten zijn
Tussen 07.45 en 16.30 is de school telefonisch goed bereikbaar. Als er thuis omstandigheden zijn
waardoor uw kind gebeld kan worden, geef dit dan door aan de mentor en belt u met de conciërge –
niet direct met uw kind. De conciërge zorgt dan dat uw kind de boodschap krijgt of in een veilige
omgeving aan de telefoon komt.
7. Hou ons op de hoogte
Als u vragen/opmerkingen/klachten over de school heeft, als u boos/verdrietig/blij bent door of
vanwege de school, als u iets wilt weten of iets niet begrijpt: neem contact op. Met de betrokken
docent, met de mentor of met de schoolleiding. We staan u graag te woord.

