Afspraken en regels:
Aansprakelijkheid:
De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen kleding, horloge,
tas, bril, laptop. tablet enzovoort. We vinden dat kinderen moeten leren
om zuinig en netjes met hun eigen en andermans spullen om te gaan. Dit
valt voor kinderen niet altijd mee. Daarom vragen wij u ook erop te letten
dat er geen overbodige of luxe spullen mee naar school gebracht worden.
Wat de tablets en laptops betreft, zorgen wij ervoor dat er een goede
opbergplek in de klas is. Tablets graag in een goede tas of hoes
meegeven.
Soms kan het voorkomen, dat er tijdens het spel of door een ongelukje,
eigendommen door andere kinderen beschadigd worden. De school is hier
in principe niet voor aansprakelijk. U zult dan een beroep moeten doen op
uw eigen verzekering, of op die van het kind dat de schade heeft
toegebracht. De school speelt hierin geen bemiddelende rol en verwacht
van ouders dat zij dit onderling oplossen.
Verjaardagen:
Als een kind jarig is, mag het op school trakteren. Bij een traktatie gaat
het om het plezier van het delen. Daarom graag één kleine traktatie, bij
voorkeur lekker en gezond. Ouders van kinderen in groep 1/2 mogen de
verjaardag van hun kind meevieren in de klas. Bij de andere groepen is dit
niet de bedoeling. De kinderen van groep 1/2 mogen op school ook een
cadeautje maken voor de verjaardag van papa en mama. Voor opa’s,
oma’s en andere familieleden worden op school geen cadeautjes gemaakt.
Wanneer de leerkracht jarig is, wordt dit natuurlijk op passende wijze
gevierd. De kinderen willen dan ook vaak iets meebrengen. De
leerkrachten vinden het fijn als dit iets is dat de kinderen zelf gemaakt
hebben. Het gaat er niet om hoe mooi of goed het is, maar dat de
kinderen het met plezier geven.
In de week dat de kinderen jarig zijn, staat hun foto met een felicitatie op
onze lichtkrant in de gang naar het expressielokaal.
Samen eten op school:
Tijdens de ochtendpauze mogen de kinderen wat eten of drinken. De
kinderen van groep 1 en 2 eten voor ze naar buiten gaan gezamenlijk in
het groepslokaal. Leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben ‘s morgens tijdens
de pauze gelegenheid om wat te eten en/of te drinken. Onder een
pauzehap verstaan we een tussendoortje, zoals een boterham, fruit of een
gezonde koek. LIEVER GEEN SNOEP!
Op maandag, dinsdag en donderdag hebben we continurooster. Om 12
uur eten de kinderen eerst samen met de leerkracht een kwartiertje in de

klas. Daarna gaan ze buiten spelen. Kinderen brengen zelf een
lunchpakket en drinken mee. We willen graag een gezonde school zijn,
daarom willen we u vragen om een verantwoorde lunch mee te geven.
Wanneer kinderen iets niet op kunnen, wordt het terug gestopt in de
lunchtrommel, zodat u thuis ziet wat uw kind wel en niet gegeten heeft.
Kinderen mogen onderling geen etenswaren ruilen.
Op dagen dat kinderen overblijven trekken we gedurende de dag tijd uit
voor extra bewegen. Een continurooster betekent dat alle kinderen
verplicht overblijven. Mocht u voor uw kinderen andere afspraken willen
maken b.v. vanwege medische redenen, dan kunt u daarover contact
opnemen met de directeur.
Speelgoed meenemen:
Voor de groepen 1 en 2 is er tijdens het buitenspelen volop materiaal
aanwezig, daarom is het meebrengen van speelgoed niet nodig. Een
uitzondering wordt gemaakt voor de kinderen die jarig zijn of bij speciale
projecten waarbij de leerkracht verzoekt om speelgoed mee te brengen.
Leerlingen van groep 3 t/m 8 mogen buitenspeelgoed meenemen (bijv.
knikkers, springtouw, elastiek) voor in de pauze. De kinderen dragen zelf
de verantwoordelijkheid voor meegenomen speelgoed. Skeelers,
skateboards enz, mogen onder de ochtendpauze niet gebruikt worden. Dit
is te gevaarlijk op een volle speelplaats. Elektronische spelletjes zoals
gameboys etc. blijven thuis. Steeds meer kinderen hebben op steeds
jongere leeftijd een mobieltje. Het liefst hebben wij dat ze die thuis laten.
Soms kunnen er bijzondere redenen zijn dat een kind (incidenteel) een
mobiele telefoon mee mag brengen. Hierover zijn dan vooraf afspraken
gemaakt. De telefoons worden ‘s morgens uitgeschakeld en ingeleverd bij
de leerkracht. Ze blijven de hele dag, dus ook in de pauzes in de klas. Na
schooltijd kunnen ze weer bij de leerkracht opgehaald worden. De school
aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of beschadiging.
Schoolspullen:
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen van school een potlood, gum,
liniaal, vulpen en kleurpotloden. Bij normaal gebruik worden ze, als ze
versleten zijn, gewoon vervangen. Bij zoekraken of vernieling kunnen
deze spullen op school tegen een vergoeding opnieuw aangeschaft
worden. Wij werken veel met ICT. De school heeft niet de middelen om
voor ieder kind een tablet aan te schaffen. Daarom is het het fijnste als
kinderen zelf een tablet of laptop meebrengen. Op de onze site vindt u
meer over “BRING YOUR OWN DEVICE”.
Ziekte en ongevallen:
Bij ziekte of ongeval van uw kind tijdens schooltijd wordt contact
opgenomen met de ouder/verzorger. Wilt u ervoor zorgen dat er altijd een
actueel telefoonnummer aanwezig is van diegene die wij kunnen bellen,
wanneer u zelf niet te bereiken bent. Bespreek ook vooraf met uw kind
wie het komt halen, mocht u niet in de gelegenheid zijn dat zelf te doen.
Geef dat ook door aan de leerkracht, zodat wij met een gerust hart uw

kind kunnen overdragen aan een vertrouwd persoon. Bij langdurige ziekte
(langer dan 2 weken) worden er goede afspraken gemaakt betreffende de
communicatie en onderwijsprogramma.
School verstrekt geen paracetamol etc. (zie protocol Medisch Handelen in
de boekenkast van het ouderportaal).
Hoofdluiscontrole:
Ter bestrijding en voorkoming van hoofdluis worden leerlingen en
leerkrachten ’s woensdags na elke vakantieperiode gecontroleerd (zie
kalender). Zorgt u er a.u.b. voor dat uw kind die dag met schone haren,
geen gel en zonder ingewikkelde kapsels naar school komt. Bij
constatering van hoofdluis wordt contact opgenomen met de ouders.
Uiteraard gebeurt dit met de nodige vertrouwelijkheid.
De werkgroep hoofdluisbestrijding controleert na twee weken de kinderen
van de klas opnieuw of het probleem opgelost is.
Mocht uw kind (nog) besmet zijn, dan wordt er contact met u opgenomen.
Wanneer kinderen bij deze her-controle nog of weer besmet zijn, wordt er
meteen naar de ouders/ verzorgers gebeld met de mededeling dat ze hun
kind die ochtend nog moeten komen ophalen om direct thuis te
behandelen zodat ze ’s middags weer schoon naar school kunnen.
Mochten ouders door werk of andere omstandigheden zelf hun kind niet
kunnen ophalen en behandelen, dan verwachten we dat ze een alternatief
voorhanden hebben.
Lege batterijen, printercartridges en kleine elektrische apparaten:
Op school staat een ton voor het inzamelen van lege batterijen en dozen
voor lege printercartridges en kleine elektrische apparaten. Behalve dat
het milieubewust is, levert het ook wat geld op.
Informatievoorziening:
We streven ernaar om zo weinig mogelijk informatie op papier mee te
geven en zoveel mogelijk via het ouderportaal. In principe loopt alle
communicatie via het ouderportaal.
We willen u vragen om uw adresgegevens en telefoonnummer up to date
te houden binnen het ouderportaal.
Via het Ouderportaal blijft u betrokken bij wat er speelt op school. Het is
een afgeschermde omgeving voor foto’s en in de boekenkast in het
ouderportaal kunt u b.v. het verlofformulier, de schoolgids en allerlei
protocollen vinden.
Make-up/deodorant:
Wij vinden het onnodig dat kinderen make-up gebruiken, maar het is aan
u als ouders om te bepalen hoe u daarmee omgaat. Het is in ieder geval
niet toegestaan om make-up spullen mee naar school te nemen.
Oudere kinderen willen graag deodorant gebruiken na de gym. Dit kan
mits het een roller is en geen spuitbus. Spuitbussen leiden te vaak tot
onderling geklier.

Afspraken om parkeeroverlast en gevaarlijke situaties te
voorkomen:
Doordat steeds meer kinderen gehaald en gebracht worden met auto’s
ontstaan er parkeeroverlast en gevaarlijke situaties.
Om een verkeersveilige schoolomgeving te hebben, hanteren we de
volgende gedragsregels:
 Alle leerlingen die binnen de ring Veldstraat – Zeilbergsestraat –
Kulertseweg – Randweg – De Vlier – Haageind – Veldstraat wonen,
komen te voet naar school. Kinderen van buiten deze ring mogen met
de fiets naar school. Het is geen wet, maar een verzoek en we
verwachten van u dat u hier verstandig mee omgaat.
 Kinderen met de fiets gebruiken alleen de blauwe poort en lopen via de
aangegeven route over het schoolplein naar de fietsenstalling.
 Ouders die hun kind met de fiets komen halen of brengen, wachten
niet op het fietspad of voetpad, maar op de wachtplaats bij de blauwe
poort of als die vol is op de speelplaats.
 Wanneer u uw kind met de auto naar school brengt, gebruikt u de
aangeduide zoen- en zoef-strook aan de Korhoender om te stoppen en
meteen weer door te rijden. De zoen- en zoef-strook is er dus niet om
te parkeren.
 Wanneer u uw kind met de auto naar school brengt en even mee naar
binnen wilt lopen, dan parkeert u uw auto bij voorkeur in de aanwezige
parkeervakken bij de Kubus. Parkeer zeker niet voor de school buiten
de parkeervakken, want op de stoeprand staat een doorgetrokken gele
streep en er geldt dus stopverbod. Door de politie wordt hier
regelmatig op gecontroleerd!
Parkeer ook niet in de vakken voor de huizen van onze overburen. Zij
hebben al genoeg overlast van onze school.

14. Pestprotocol
Onze school voert een actief anti-pest beleid. In geval van pesten wordt
altijd contact opgenomen met de ouders van de pester(s) en de gepeste
leerling. U vindt ons pestprotocol in de boekenkast op het Ouderportaal
onder algemene informatie en natuurlijk op onze website. Tip: Lees dit
goed door zodat u weet waar wij voor staan.

