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Algemene afspraken 2017-2018
De poort
De poort gaat ‘s morgens om 08:20 uur open zodat de kinderen naar binnen kunnen. De poort wordt
gesloten om 09:15 uur (door PSZ) en 15.00 uur De BSO controleert bij vertrek elke dag of de poort en
de pleindeuren goed dicht zitten.
Voor schooltijd
 Gaat de poort open, dan ga je meteen naar binnen via de deur die bij jouw groep hoort;
 De kinderen mogen niet fietsen op het schoolplein;
 De kinderen mogen niet rollerskaten / skeeleren etc. op het schoolplein;
 Kinderen die op rollerskates / skeelers etc. naar school zijn gekomen, trekken die direct uit op de
bank op het schoolplein. Zij kunnen daar hun schoenen aan doen;
 De kinderen wachten niet op elkaar in de poort (ook niet voor de schoolpoort);
 Als je een broertje of zusje naar de kleuters brengt, mag je via de gang doorlopen naar je eigen
groep.
Fietsen
Kinderen die buiten de aangegeven cirkel van school wonen mogen met de fiets naar school komen.
Zodra de poort open is plaatsen hun fiets netjes in de fietsenstalling.
Uitzondering daarop zijn de kleuters. Als zij met hun fiets of step naar school komen zetten ze deze
onder de brandtrap.

Op het schoolplein
Degene die pleinwacht heeft, moet opletten of iedereen zich houdt aan de volgende regels:
 Niet op de brandtrap klimmen.
 Er mogen geen ballen worden meegenomen naar school. In de pauze krijgen de kinderen een
bal van school.
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Aanvang van de school
 De kinderen van groep 1/2 kunnen via de eerste deur naar binnen.
 De kinderen van groep 3 en 4 kunnen via de tweede deur naar binnen.
 De kinderen van groep 5-8 kunnen via de zijdeur naar binnen.
 De leerkrachten gaan bij de eerste bel naar de groep.
 De kinderen lopen rustig door de school naar boven.
 Om 08:30 uur gaat de bel, zijn alle leerlingen in de groep en beginnen de lessen.
 Het is toegestaan om de voordeur te gebruiken om naar binnen te gaan.
 De leerkracht geeft bij binnenkomst elk kind een hand.
Taal
In de school, op het schoolplein, tijdens uitstapjes en op kamp wordt alleen Nederlands gesproken
door leerkrachten, kinderen en ouders.
Schoolmaterialen
 De kinderen schrijven met een blauwe pen in de schriften.
 De kinderen mogen niet schrijven of tekenen op hun stoel, tafel, schriften, liniaal, gum e.d. (zie
ook volgende punt).
 Als kinderen materiaal kapot maken en kwijt raken, wordt dit in rekening gebracht bij ouders.
Pauze
 De leerkrachten brengen hun groepen op de juiste tijd in de rij (‘In de school ben je stil.’) naar
buiten. Zij kunnen dan zelf naar de personeelskamer gaan om te gaan lunchen.
 De leerkrachten maken de kinderen van hun groep duidelijk, dat ze tijdens de lunchpauze niet
komen storen. Alleen voor zéér dringende zaken mag via de pleinwacht er een beroep op hen
gedaan worden.
Schoolplein afspraken:
 Alleen personeel opent de schuur voor de kinderen;
 Het personeel houdt de poort in de gaten;
 Leerlingen komen niet in het fietsenhok;
 Leerlingen komen niet op de brandtrappen;
 Leerlingen komen niet in de aarde bij de boom;
 Leerlingen gaan niet zonder vragen naar binnen;
 Leerlingen ruimen als de bel gaat het speelmateriaal netjes op en gaan 2 aan 2 in de rij staan;
 Tafeltennissen/voetballen volgens afspraak;
 Jassen aan, tenzij het personeel anders beslist;
 Niet aan de kleren trekken;
 De kinderen van groep 1-4 mogen tijdens de pauze gebruik maken van de toiletten van de
kleuters;
 De kinderen van groep 5-8 gaan vóór het buitenspelen naar het toilet (de leerkracht wijst hen
hierop). Tijdens de pauze maken zij alleen bij uitzondering gebruik van het toilet.
 Er wordt gevoetbald/gebasketbald volgens rooster (zie rooster pleingebruik).
 Wanneer de pauze afgelopen is, haalt de groepsleerkracht de kinderen op bij de afgesproken
verzamelplek.
 De kinderen lopen met de leerkracht in de rij naar boven.
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Buitenregels voor groep 1 / 2
 Als we naar buiten gaan, verzamelen we ons op de lijn voor het klimrek bij de schuur;
 De beurtkinderen van de dag helpen met het buiten zetten van fietsen, karren, steppen,
kruiwagens en met mooi weer de bakken met emmers en scheppen;
 Als alles klaar staat mogen de kinderen kiezen. De juf wijst kinderen aan. De “beurtkinderen”
mogen als eerste kiezen;
 Kinderen met een fiets of kar mogen overal komen, behalve op de tegels rondom het klimrek;
 In de poort wordt niet gespeeld;
 Op de brandtrappen wordt niet gespeeld (ook niet op de metalen balken eronder);
 In de hoek onder de basketbalringen kan gevoetbald worden;
 Rollerskates of skeelers mogen alleen in overleg met de leerkracht;
 Als een kind naar het toilet moet , meldt hij/zij dat eerst bij de leerkracht.
Pleinregels voor de middenbouw
 Afval gooien we in de prullenbak;
 Op het gedeelte tussen het fietsenhok en de school wordt vaak met een bal gespeeld;
 Alleen met verstoppertje spelen mogen de kinderen in de poort;
 Er is een mogelijkheid om te voet- of basketballen.
 Uit het materialenhok van de kleuters mogen het springtouw, de paardentuigen en de stelten
worden gebruikt. Na gebruik wordt het geleende materiaal opgeruimd;
 Wilde spelletjes waarbij aan kleding wordt getrokken (zoals pakkertje) doen we niet;
 Alleen met toestemming van de leerkracht op het plein mag een leerling naar binnen;
 Conflicten worden met praten en niet met geweld opgelost. Indien nodig helpt de pleinwacht;
 Wanneer de bel gaat gaan de kinderen in de rij staan. Onder begeleiding van de leerkracht gaat
iedereen weer terug naar de klas.
Pleinregels voor de bovenbouw
 Zie middenbouw;
 Er wordt gekozen voor voetbal of basketbal (zie rooster);
 Met een zachte bal mag overgegooid worden voor het trapje bij de kleuteringang;
 Met het tennisballetje mag tegen de muur aan gegooid worden bij de muur/brandtrap bij de
kleuters;
 Is er per ongeluk iets stuk gegaan of een balletje zoek, kom dat dan eerlijk zeggen tegen de
leerkracht;
 Mocht een groep eigen speelmateriaal hebben, dan wordt dat alleen tijdens de kleine pauze
gebruikt.
Voetbalregels
 Er spelen maximaal 12 kinderen.
 Kinderen uit andere groepen doen niet mee.
 Als de bal over de lijn gaat, is het een ingooi.
 We spelen niet verder buiten de lijnen, maar pakken de bal in onze handen.
 We blijven van elkaar af. Een schouderduw is voor op het veld en niet op het plein.
 Na de wedstrijd gedraag je je sportief en geef je de tegenpartij een hand.
Een winnaar lacht niet uit en een verliezer wordt niet boos.
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Binnenpauze – grote pauze
 De groepen blijven in het eigen klaslokaal;
 De pleinwacht is aanwezig in de lokalen, via de gang of tussendeur;
 De groepsleerkracht spreekt voor de pauze af wat de kinderen wel en niet mogen doen;
 Er is toezicht bij computergebruik;
 Vooraf maken de groepsleerkrachten met de kinderen afspraken over het opruimen.
Schoolmelk
Op dagen dat hij aanwezig is, zet de conciërge/ onderwijs assistent de melk voor de groepen klaar.
De schoolmelk wordt door de leerkrachten of door de conciërge zelf uit de koelkast gepakt. Indien
kinderen dit doen, dan houdt de leerkracht toezicht. Kinderen doen dit niet alleen.
Magazijn
Alleen personeel pakt materiaal uit het magazijn. Ieder zorgt dat het magazijn netjes blijft.
Telefoneren
Als kinderen in geval van nood moeten telefoneren, mogen ze dat alleen in bijzijn van de leerkracht.
We raden kinderen af om hun mobiele telefoon mee te nemen naar school. We weten ook dat veel
ouders het fijn vinden als hun kind wel een telefoon bij zich heeft.
Onder schooltijd staan de telefoons uit. De leerlingen mogen de telefoon in eigen beheer houden of
de leerkracht neemt de telefoon in bewaring. Hij/zij is echter niet verantwoordelijk voor eventueel
zoekraken van de telefoon (zie ook de schoolgids).
Als een kind onder schooltijd met de telefoon bezig is, wordt deze ingeleverd bij de leerkracht. De
ouders kunnen de telefoon daar op komen halen.
Naar buiten gaan ( naar huis)
 De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan met de leerkracht naar de poort via het plein.
 De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan met de leerkracht in de rij naar de voordeur.
 De leerkracht groet elk kind d.m.v. het geven van een hand, een high five o.i.d.
Na schooltijd:
 Kinderen verlaten de school direct behalve als zij klassenbeurt hebben;
 Kinderen die moeten wachten, doen dat op het bankje in het halletje;
 Kinderen die naar de BSO gaan, nemen direct hun spullen mee. Zij komen niet terug naar de
klas.
Op onze school wordt gewerkt met een gedragsprotocol.
Op onze school wordt gewerkt met een pestprotocol.
Op onze school wordt gewerkt met een protocol computer- en internetgebruik.
Al deze protocollen zijn te vinden in de groepsmap.
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