REGELS EN AFSPRAKEN BASISSCHOOL ST. WILLIBRORDUS

Om ervoor te zorgen dat iedereen met een goed gevoel naar school gaat en zich
prettig en veilig voelt op school zijn er schoolregels opgesteld.
Regels t.a.v. het omgaan met elkaar







We respecteren elkaar.
Afspraken zijn er voor iedereen.
We praten op een fatsoenlijke manier met elkaar.
Pesten en schelden doen we niet.
Speel niet voor eigen rechter.
We gaan zorgvuldig met spullen en materialen om.

Algemene regels




De leerlingen mogen in de pauze alleen met toestemming van de
surveillerende teamleden naar binnen.
De leerlingen van groep 0/1/2 hebben een gymtas aan de kapstok hangen
voor de gymschoenen. Zij laten hun gymschoenen, met een lichte zool, op
school.
Bij het gymmen is voor de groepen 3 t/m 8 gymkleding verplicht; een
donkere korte broek, een rood shirt en gymschoenen met een lichte zool.
De leerlingen brengen hun gymkleding, handdoek, kam en evt.
badslippers mee naar school in een geschikte tas. Na de gymles wordt
gedoucht door de bovenbouw. Indien noodzakelijk kan in overleg met de
leerkracht hiervan afgeweken worden. Het gebruik van deodorant in
spuitbus is niet toegestaan, wel rollers. Ook haarlak in spuitbussen mag
niet gebruikt worden. De gymtassen worden dezelfde dag weer mee naar
huis genomen.









Wanneer gymkleding vergeten wordt, gymt de leerling niet mee. Wordt de
gymkleding meerdere keren vergeten, dan neemt de leerkracht contact op
met de ouders.
Verjaardagen van de leerlingen worden in de klas gevierd. Dit gebeurt
zonder traktatie. In groep 1/2 mogen de ouders de verjaardag van hun
kind mee komen vieren. Ouders maken hiervoor zelf een afspraak met de
leerkracht. Er mogen tijdens de viering foto’s gemaakt worden, geen
filmbeelden.
Voor een afspraak met de leerkracht kunt u telefonisch of via de mail
contact opnemen.
Leerlingen mogen voor in de kleine pauze fruit of groente meenemen. Bij
de groepen 1-2-3 leg je je fruit in de daarvoor bestemde bak (op de
gang). Het is prettig wanneer hierop de naam van uw kind staat.
Bij het moedwillig kwijtraken en/of toebrengen van schade aan
eigendommen van de school moet de leerling de schade vergoeden; een
kleine vergoeding die in verhouding staat met de beschadiging.
Ziekmeldingen dienen voor 08.25 uur telefonisch te worden doorgegeven.

Verkeersregels











Alle leerlingen en volwassen die bij de Dorpsstraat en Moostenstraat
moeten oversteken, steken over bij de brigadiers.
Als leerlingen met de fiets oversteken bij de Dorpsstraat of Moostenstraat
dan stapt deze af bij het voetpad en steekt over bij de brigadiers. Bij
school aangekomen loopt hij/zij met de fiets of step aan de hand naar de
fietsenstalling.
Leerlingen parkeren steppen tegen het hekwerk, achter de witte streep.
Als de school uit is, loopt de fietser met de fiets aan de hand naar de
brigadiers en wacht tot de brigadiers het teken geven om over te steken.
Alle fietsers wachten op de brigadiers.
Bovenstaande regels gelden ook voor ouders en de eventuele oppas. De
ouder zorgt ervoor dat de oppas de regels kent.
Wanneer ouders en/ of leerlingen zich niet houden aan bovenstaande
regels neemt de leerkracht met ouders en/of leerlingen contact op.
De brigadiers staan er van op maandag, dinsdag, donderdag van 08.15 –
08.30 uur en van 14.45 – 15.00 uur. En op woensdag en vrijdag van
08.15 – 08.30 uur en van 12.30 – 12.45 uur.
De brigadiers dragen geen verantwoordelijkheid voor leerlingen die buiten
de hierboven aangegeven tijden oversteken.
Kinderen die met de fiets naar school komen, plaatsen de fiets in de
fietsenstalling, waarbij de toegang vrij moet blijven.

Afspraken m.b.t. het naar school gaan met de fiets



We vinden het belangrijk dat kinderen te voet of op de fiets naar school
komen. We bieden u de richtlijnen aan waarna u als ouder kunt besluiten
op welke wijze u uw kind naar school laatgaan.
Kinderen die in de 30 km zone wonen adviseren we zoveel mogelijk te
voet naar school te laten komen.

Afspraken m.b.t. het naar school gaan met de auto


De ouders parkeren de auto’s op de ventweg achter de witte streep of op
de parkeerplaats tegenover de school. Zorg ervoor dat de brigadiers nog
een goed overzicht hebben.

Met het maken van en zich houden aan goede afspraken dragen we er met z’n
allen zorg voor, dat de leerlingen op een veilige manier naar school kunnen
gaan.
Regels bij het binnenkomen




Om 08.20 uur start de inloop. Leerlingen die op school arriveren mogen
naar binnenkomen. In de klas mogen zij een werkje pakken. De leerkracht
is in de klas aanwezig en heeft tijd voor gesprekken met de leerlingen.
Ouders mogen in de klas komen. Om 08.30 uur moeten ze het klaslokaal
verlaten.
Om 8.30 uur gaat de tweede zoemer. De lessen beginnen.

Regels in de gang



Elke groep heeft een eigen kapstok. Jassen en tassen horen aan de
kapstokken.
In de gang en op de trappen wordt niet gerend of geschreeuwd. Leerlingen
lopen rustig door de school.

Algemene regels in de klas







We beginnen ’s morgens met een korte dagopening (trefwoord en/of
nieuws).
Er worden alleen spullen van een ander gebruikt als de ander daar
toestemming voor geeft.
Tijdens de instructie van een les wordt er geen gebruik gemaakt van het
toilet.
Indien het gewenst is dat een leerling een mobiele telefoon bij zich heeft,
worden daar vooraf afspraken over gemaakt (plaats en omgang
mobiel). Leerling is zelf verantwoordelijk voor de mobiel.
Petten en jassen blijven achter in de gang.
Iedere klas stelt in het begin van het schooljaar samen klassenregels op.

Regels op de speelplaats









Afval doe je netjes in de afvalbakken.
Een spel mag, maar er worden met de groep afspraken gemaakt. Zomaar
trekken of duwen doen we niet. We respecteren een “stopteken”.
In de fietsenstalling wordt niet gespeeld.
Leerlingen vragen aan de surveillant toestemming om naar het toilet te
gaan.
Als er een pion op een speeltoestel (klimrek of zandbak) staat dan mogen
de leerlingen daar niet spelen.
De speelplaats is verdeeld in twee stukken. De onderbouw speelt aan de
achterzijde (aan de kant van de zandbak) en de bovenbouw aan de
voorzijde.
Bij de bomen mogen alle leerlingen rustig zitten.
Er is een schema opgesteld voor het gebruik van de pingpongtafel en het
veldje. Het schema hangt bij de ingang.

Regels tijdens het overblijven











Melk/karnemelk/yoghurtdrink/chocolademelk en sap zijn toegestaan.
Graag in afgesloten bekers.
Uw kind neemt brood mee en eventueel fruit. Een ‘gezonde koek’ is
toegestaan, maar chips, snoep en dergelijke niet.
Brood graag in een bakje. Groep 1 t/m 6 legt de broodtrommel in de
daarvoor bestemde krat. Beker en bakje voorzien van naam. De bekers
mogen ze in de koelkast plaatsen.
De lunch wordt gezamenlijk in de klas gegeten en gedronken. Voor de
lunch wordt ongeveer 15 minuten uitgetrokken. We gaan echter soepel om
met de lunchtijd.
Iedereen begint op hetzelfde moment met eten. Tijdens het eten en
drinken blijven we zitten.
We eten en drinken netjes.
Naderhand ruimen we alles netjes op.
Overgebleven eten en drinken gaan weer mee naar huis, zodat ouders
inzicht hebben in wat er is gegeten en gedronken. Het is niet aan de
leerkrachten om de leerlingen te verplichten hun eten en drinken op te
maken.
Na de lunch wordt er buiten op het schoolplein gespeeld. Buiten houden
leerkrachten toezicht.

Regels bij het naar huis gaan



Om 14.45 uur gaat de bel. Samen verlaten we de school.
Bij het ophalen van uw zoon of dochter vragen wij u om voor school te
wachten.



Hulpjes van de bovenbouw mogen na schooltijd helpen met het opruimen
van het lokaal. Zij gaan uiterlijk om 15.00 uur naar huis.

