Schoolregels en afspraken
Schooljaar 2019/2020
Binnenkomen en verlaten van de school:
Bij aanvang van de dag worden de voordeur en de achterdeur gebruikt.
Met pauzes: groep 5 t/m 8 via de auladeur
groep 1 t/m 4 via de achterdeur
Na de middagpauze worden de leerlingen door hun eigen leerkracht van het
schoolplein opgehaald. Het is dan niet de bedoeling dat ouders mee naar
binnen gaan.
Verlaten:

groep 5 t/m 8 via voordeur, achterdeur of auladeur
groep 1 t/m 4 via de achterdeur

In de gang wordt gelopen.
Jassen en tassen hangen aan de kapstokken.
Na elke vakantie worden door de ‘luizenpluizers’ de haren van alle leerlingen
nagekeken en uit voorzorg de luizenzakken opgehangen.

Aanvang en einde van de schooltijden:
Aanvang:

8.30 uur gaan de deuren open.
8.42 uur gaat de bel. Ouders verlaten de klassen.
8.45 uur beginnen de lessen.

Einde:

De deuren gaan open om 15.15 uur wanneer de
schoolbel wordt geluid.
Op woensdag om 12.30 uur.

Groep 1 t/m 4 is op vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij.
Het binnenkomen en verlaten van de klaslokalen:
Als de deur open gaat gaan de leerlingen naar hun eigen plek in de klas.

Tot de bel gaat kunnen zij tekenen, werk afmaken of lezen.
Ouders zijn welkom om in de klas samen met hun kind werk te bekijken.
De leerlingen blijven in hun eigen klas. Het is niet de bedoeling dat de leerlingen
nog naar andere klassen gaan.
Bij het verlaten (einde schooldag) zetten de leerlingen zelf hun stoel op de tafel.
De groepen verzamelen in de klas en lopen samen met de leerkracht naar het
schoolplein.
Gebruik van de tafel en stoel:
De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van hun set.
Er wordt niet geschreven op tafel en stoel. De stoel staat altijd op de grond.
We plakken geen stickers of andere zaken op tafel, stoel, laatje of kastje.

Teambakken:
In de onderbouw staat bij iedere groep een bak met schoolbenodigdheden.
Vanaf groep 5 mogen leerlingen een eigen etuitje meenemen als
het in hun laatje past.
Leerlingen van groep 5 t/m 8 nemen een eigen multomap (23-rings) mee.
Werken op de gang / in de aula:
Als de leerlingen buiten de klas werken zitten ze zo dicht mogelijk bij hun eigen
lokaal, zodat er vanuit de klas toezicht gehouden kan worden.
Op de tribune mag wel gelezen worden, maar ander werk ( op een chromebook
of in schriften ed.) wordt aan de tafels gemaakt.

Kopiëren:
Het kopiëren gebeurt alleen door de leerkrachten.
De leerlingen mogen na toestemming van de leerkracht wel zelf printen.

Gebruik van het toilet:
Algemeen:

Groep
Groep
Groep
Groep

1-2
3/4
5
6-8

-niet tijdens instructie of kringactiviteiten
-in groep 1 t/m 5 hangen toiletkaartjes.
leerlingen van groep 1-2 nemen het kaartje mee naar het toilet
leerlingen van groep 3 t/m 5 draaien het kaartje om als zij van
het toilet gebruik gaan maken.
: max 2 leerlingen
-toiletten op de gang
: max 1 leerling per klas -toiletten op de gang
: max 1 leerling per klas -toiletten op de gang
: max 1 leerling per klas -toiletten in de aula

Verjaardagen:
We wachten met het opeten van de traktatie tot iedereen iets heeft.
Het rondgaan langs de klassen vindt plaats om 10.15 uur.
Er mag één leerling mee.
De verjaardagskaart ligt in de koffiekamer.
Elke leerkracht schrijft daar iets voor de jarige op.
Op de dag van vieren ‘vlaggen’ we voor de jarige.
Uitnodigingen voor partijtje worden na schooltijd gegeven.
Eten tijdens de pauzes:
Kleine pauze: fruit of brood
Grote pauze: Alleen brood en fruit, GEEN snoep!
Gebruik van de speelplaats:
Zie overblijfregels
Gebruik van de bibliotheek:
Elke leerling mag 2 boeken in zijn/haar bezit hebben.
De boeken die geruild moeten worden liggen op een stapel in de klas.
De biebouders komen eerst de boeken ophalen en daarna komen ze uit elke klas
de leerlingen ophalen.
Alle leerlingen hebben een eigen pasje dat in de klas bewaard wordt.
De leerkrachten hebben een pasje om boeken te lenen die in de klas gebruikt
worden.Leerlingen lenen niet op de leerkrachten pas.
Gymnastiek:
De leerlingen dragen sportkleding met sportschoenen die alleen in de zaal
worden gebruikt. Zwarte zolen mogen niet in het Dorpshuis worden gedragen.
Als er luizenzakken in gebruik zijn worden deze meegenomen naar de gym.
Dinsdag

groep

8.45 -10.00 uur

groep 1/2

10.00-11.00 uur

groep 3/4

11.00-12.00 uur

groep 5

13.00-14.00 uur

groep 6/7

14.00-15.00 uur

groep 8

Donderdag

groep

8.45 - 9.25 uur

groep 1/2

9.25 - 10.00 uur

groep 3/4

10.00 - 10.35 uur

groep 5

10.35 - 11.10 uur

groep 6/7

11.10 - 11.45 uur

groep 8

11.45 - 12.00 uur

groep 8 gymzaal opruimen en omkleden

Telefoongebruik:
Iedere dag worden aan het begin van de lessen alle telefoons ingeleverd bij de
leerkracht en wanneer de leerlingen naar huis gaan krijgen ze hun telefoon weer
terug. Het gebruik van alle mobiele telefoons voor en tijdens schooltijd is
verboden. Dat betekent dus dat ook tijdens het inloopkwartier “gamen” niet is
toegestaan. De speelplaats hoort ook bij de school, dus ook buiten blijven en
aan de picknicktafel of op de rand van de zandbak je favoriete game spelen is
wel slim bedacht, maar mag niet.
Extra afspraken:
- Leerlingen lopen niet ‘zomaar’ door de koffiekamer. Als leerlingen in de patio
werken, gaan zij door de deur voor het kantoor van de directeur naar buiten.
- In verband met de veiligheid worden de buitendeuren tijdens schooltijd alleen
door volwassenen opengedaan.

