Algemene schoolregels en schoolafspraken
Algemene schoolregels:
 Leerlingen komen niet eerder dan een kwartier voor schooltijd naar school.
 Iedere ochtend wordt er om 8.27 uur gebeld zodat de lessen ook echt om 8.30 uur kunnen
starten i.v.m. effectieve leertijd.
 De groepen 1 en 2 gaan zodra de bel gaat naar binnen via de kleuterdeur.
 De groepen 3 t/m 8 gaan zodra de bel gaat de school binnen via de hoofdingang.
 Bij slecht weer mogen de leerlingen bij aankomst de school binnen gaan.
 Er wordt op school niet gesnoept m.u.v. van een verjaardagtraktatie.
 Afspraken met dokter en tandarts/orthodontist etc. graag zo veel mogelijk buiten de
schooluren plannen.
 Mobiele telefoons en andere communicatiemiddelen zijn binnen onze school niet
toegestaan.
 Alle leerlingen die de weg moeten oversteken, steken over bij de brigadiers. Ouders en
andere verzorgenden die de kinderen ophalen dienen ook gebruik te maken van deze
oversteekplaats.
Gedragscode :
Ouders die hun kind aanmelden bij onze school verklaren door middel van de inschrijving dat zij zich
conformeren aan het beleid van de school zoals beschreven in de schoolgids en het schoolplan.
Ouders verklaren daarbij ook dat hun kind(eren) zullen deelnemen aan alle bestemde
onderwijsactiviteiten. Alle leerlingen zijn verplicht om deel te nemen aan de lessen godsdienstige
vorming en kerkelijke vieringen in schoolverband.
Onze school wil voorkomen dat leerlingen zich bedreigd of gediscrimineerd voelen en accepteert
daarom geen kleding of uitingen die een dergelijk karakter dragen. Het is ook niet toegestaan om een
gezichtsbedekkende sluiter te dragen, omdat een gezichtssluier een belemmering vormt voor een
goede communicatie en het geven van goed onderwijs. Kleding met aanstootgevende teksten of
tekeningen worden niet getolereerd; dit is ter beoordeling van de school.
Bij geconstateerde overtreding van deze gedragscode worden ouders/verzorgers en leerlingen
hierop aangesproken. Wanneer deze gesprekken niet leiden tot een oplossing die in
overeenstemming is met de gedragscode, wordt de procedure tot schorsing en/of verwijdering in
gang gezet.
Verkeersbrigadiers:
De oversteek voor school wordt geregeld door vrijwilligers, meestal ouders, voor aanvang van de
school. Bij het uitgaan van de school door leerkrachten. De vrijwilligers en leerkrachten worden
geassisteerd door een leerling uit groep 7 of 8. Uiteraard zijn al onze verkeersbrigadier officieel
geschoold door en aangemeld bij de regiopolitie.
De coördinatie van het brigadieren ligt in handen van mevrouw A. Wolfs. U kunt op school haar
contactgegevens opvragen.
Brengen met de auto:
Wanneer uw kind met de auto naar school gebracht wordt, wordt u geacht uw auto op het kerkplein
aan de overkant van school op het kerkplein te parkeren. Vervolgens dient u over te steken bij de
verkeersbrigadieroversteekplaats.
We willen uw wijzen op het stopverbod 12 meter links en rechts van de bushalte voor de ingang van
het schoolplein.
De zijingang van het schoolplein is geen officiële ingang; het is de oprit van de familie Sterenborg. We
vragen u daarom geen fietsen of auto’s te parkeren voor de garagedeur van de familie Sterenborg en
zoveel mogelijk gebruik te maken van de vooringang.

Pleinwacht:
Een kwartier voor aanvang van de lessen en in de morgenpauze is een leerkracht op het plein
aanwezig als pleinwacht. De kinderen van de groepen 0, 1 en 2 blijven voor aanvang van school
achter de rode tegels op het plein om hun veiligheid te kunnen waarborgen.
Eten:
In de pauze eten de kinderen vaak iets wat ze van thuis hebben meegenomen. We willen u dringend
verzoeken geen zoetigheden mee te geven. Drinken graag meegeven in een goed afsluitbare beter of
fles. Snoepen is in de klas (m.u.v. verjaardag) en op het plein niet toegestaan.
Jassen/gymkleding:
Wilt u ervoor zorgdragen dat de jas van uw kind voorzien is van een lusje zodat het netjes op de
kapstok kan hangen? Jassen, tassen, beker en broodtrommel graag voorzien van naam.
Wilt u gymkleding regelmatig meer naar huis laten nemen zodat het gewassen kan worden?
Aanmelden nieuwe leerlingen:
Wanneer uw kind 3 jaar is kunt u contact opnemen met de school om een kennismakingsbezoek in te
plannen. U wordt dan rondgeleid door de school en het reilen en zeilen binnen onze school wordt
besproken.
Na aanmelding mag uw kind, in overleg met de kleuterjuf(fen), voor de 4e verjaardag vijf ochtenden
meedraaien in de nieuwe klas om te wennen.
Na de wendagen en de 4e verjaardag wordt uw kind officieel ingeschreven.
Zindelijkheid:
Wij verwachten data leerlingen van onze school zindelijk zijn. Indien er sprake is van een medische
reden waardoor uw kind niet zindelijk is, zal de school van de ouders vragen om zorg te dragen voor
de verschoning. De school is in geen enkel opzicht verplicht om verschoning van leerlingen te bieden
of te organiseren. Als een leerling niet zindelijk is, hoeft de school uw kind niet toe te laten. De
verantwoordelijkheid voor zindelijkheid van leerlingen ligt dus bij ouders.
Hoofdluis:
Wij vragen u om hoofdluis bij uw kind direct te melden. Het luizenteam, bestaande uit ouders,
controleert de kinderen na iedere schoolvakantie.
Medicatie:
Bij gebruik van medicijnen vragen we de ouders/verzorgers deze aan de leerkracht te geven. De
leerkracht zal medicatie dan beheren en verstrekken. Ouders dienen hiervoor het
toestemmingsformulier te ondertekenen.
Privacy:
Van iedere leerling bevindt zich op school een digitaal dossier, waarin alle persoonlijke gegevens en
resultaten van de leerling gedurende de basisschoolperiode bewaard wordt.
Op de website van onze school worden foto’s van alle evenementen geplaatst. Op het
inschrijfformulier geven ouders toestemming tot het plaatsen van foto’s op de website.

