Normen en waarden
Voor een goede sfeer zijn schoolregels voor de goede omgang nodig en maken we afspraken met de
leerlingen. De regels worden meerdere malen per jaar geëvalueerd.
Voor alle kinderen op school gelden de volgende regels:
•
•
•
•
•
•
•

Ik ga op een goede manier met anderen om;
Ik heb respect voor een ander;
Ik behandel een ander zoals ikzelf behandeld wil worden;
Ik gebruik nette taal;
Ik respecteer eigen en andermans materiaal;
Ik luister naar een ander;
Ik kom mijn afspraken na.

Schoolafspraken
Enkele algemene schoolafspraken
•
•
•
•
•
•

Bij ziekte van uw kind dit graag voor 8.25 uur melden.
Tandarts en dokter bezoek buiten de schooluren.
Telefonisch contact graag voor of na de lessen.
Fietsen op het schoolplein is verboden.
In de pauze mogen kinderen fruit, brood en een beker drinken meenemen. Koolzuurhoudend
drinken, snoep en kauwgom e.d. zijn niet toegestaan.
De leerlingen van groep 1-2 mogen na 8.15 uur in de klas gebracht worden. De aanwezige
leerkracht vangt de leerlingen op. Bij aanvang van de les om 8.30 uur hebben ouders het
lokaal verlaten. De ouders wachten voor het uitgaan van de school op het plein, totdat de
leerlingen van groep 1-2 naar buiten komen. Leerkracht draagt de leerling over aan
ouder/verzorger/oppas.

Groepslokaal
•
•
•
•
•
•

Inlooptijd; ’s ochtends mogen de kinderen vanaf 8.15 uur naar het eigen lokaal. De leerlingen
van de pleinwachtleerkracht blijven op het plein.
De kring is het moment voor fruit/brood/drinken (zonder suiker). We staan gezond voedsel toe
in school.
Leerlingen gaan gekleed naar school, passend bij de seizoenen. Petten worden aan de kapstok
gehangen.
Leerlingen gebruiken schoolmateriaal waar netjes mee wordt omgegaan. Bij verlies of vernieling
wordt een vergoeding in rekening gebracht.
WC gebruik bij voorkeur voor schooltijd en in pauzes met uitzondering van groep 1-2. In beginsel
na 9.30, 11.30 of 13.30 uur en in géén geval tijdens instructiemomenten.
Opruimen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We verlaten de schooldag in een
opgeruimd lokaal.

Schoolregels
Goede regelgeving kan veel misverstanden voorkomen. Enkele regels zijn:
• Kinderen en volwassen gaan respectvol met elkaar om;
• Ik spreek de ander aan bij zijn of haar echte naam (geen bijnaam);

•
•
•
•
•

Ik spreek positief over de ander; aan roddelen doe ik niet mee;
Ik ga zorgvuldig om met de spullen van school en van medeleerlingen;
Ik ben belangrijk voor de groep en zal meewerken aan een goede werksfeer;
Een ruzie heeft iedereen wel eens, maar doe wel mijn best om een ruzie uit te praten;
Ik ben als mens net zo belangrijk als de ander!

