School- en pleinregels.
Inleiding.
In elke gemeenschap zijn regels nodig, dus ook in de gemeenschap van de
school. Die regels zijn niet bedoeld, om aan te geven, dat er zo goed als niets
meer mag, maar om grenzen aan te geven aan wat wel mag.
In de maatschappij, buiten het gezin en buiten de school, gelden ook regels,
waarvan het in het kader van de sociale redzaamheid van belang is, dat de leerlingen daarvan afweten.
De school is een maatschappij in het klein. Wij proberen de kinderen binnen die
maatschappij, zo goed mogelijk te laten functioneren, zo goed mogelijk te laten
leven. De kinderen moeten zich op school op hun gemak voelen. Dat kan alleen
als er op school een klimaat van veiligheid en geborgenheid heerst.
Wij moeten de kinderen daarom ook leren met elkaar en met elkaars eigendommen rekening te houden, zodat iedereen tot zijn recht kan komen, zodat
niemand onder de voet wordt gelopen, zodat de kinderen zich op school zo goed
mogelijk kunnen ontwikkelen en er, en dat is op een school heel belangrijk, in
een goede sfeer geleerd kan worden.
Wij willen de kinderen laten merken, dat de afzonderlijke teamleden in dezen een
lijn trekken. Dat bevordert de rust en het gevoel van veiligheid en geborgenheid
op school.
Al met al wordt hiermee het belang van een goed pedagogisch klimaat gediend.
School- en pleinregels.
1. 10 minuten voor schooltijd is er een pleinwacht op het schoolplein aanwezig.
Vanaf dat moment is de school verantwoordelijk voor gebeurtenissen op het
schoolplein.
2. De groepen 1 t/m 4 zetten de fietsen in het fietsenhok bij de ingang van het
schoolplein en de rest in het grote fietsenhok. De fietsen moeten op slot gezet worden.
3. Op het schoolplein zijn de leerlingen zuinig op elkaar en op elkaars kleren en
bezittingen.
4. Spelen met een bal mag met een foambal. Er mag op het schoolplein niet
met een harde bal gespeeld worden, behalve bij het ‘tafelen’ en het ‘viervakken’. De viervakken zijn bij de ingang van het schoolplein en bij de ingang
van de kleuterbouw. In verband met langslopende ouders en kleine kinderen
voor schooltijd niet ‘viervakken’.
5. Op het schoolplein mag niet gefietst worden.
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6. In verband met de bestuurbaarheid mogen skateboards, spacescooters en
waveboards voor schooltijd niet gebruikt worden. Ze worden dan netjes ‘geparkeerd’ tegen de muur bij de hoofdingang. In de pauze mag er mee
gereden worden. Niet tegen elkaar botsen.
7. Tijdens de pauzes mogen de kinderen vanwege het toezicht en de zichtbaarheid niet achter en in de fietsenhokken of in de ‘bosjes’.
8. De leerlingen vragen, wanneer er een bal op het dak geschoten is, aan de
pleinwacht toestemming om op het dak te mogen.
9. Na de bel gaan de leerlingen rustig naar hun klaslokalen.
10. Na het overblijven gaat de verantwoordelijkheid voor de pleinwacht 10 minuten voor schooltijd naar de leerkrachten die volgens rooster pleinwacht
moeten lopen. Daarna parkeren de kinderen hun ‘rijdend materieel’ op de
daarvoor bestemde plekken.
11. Kinderen, die niet overblijven, mogen niet vóór 5 over 1 (13.05 uur) op
school moeten komen, want anders gaan verantwoordelijkheden door elkaar
lopen. De leiding van het overblijven heeft geen verantwoordelijkheid over
kinderen, die niet overblijven. Zij kunnen dus ook niet optreden, wanneer er
iets gebeurt.
12. De kleuters worden door hun ouders door de kleuteringang naar hun groepen
gebracht. De leerlingen van de groepen 3 en 4 komen binnen door hun eigen
ingang. De groepen 5 t/m 8 komen binnen door de hoofdingang.
13. De meesters en de juffen houden toezicht op het ordelijk in- en uitgaan van
de kinderen. Er mag niet worden gestoeid, gerend of geschreeuwd. Iedere
leerkracht is in dezen verantwoordelijk voor zijn of haar eigen groep. De
leerkrachten van groep 1 en 2 wachten 5 minuten voor schooltijd op de kinderen.
14. De jassen en tassen moeten na binnenkomst ordelijk aan de kapstokken
worden opgehangen. Iedere leerling heeft zijn/haar eigen kapstok. De gangen dienen er ordelijk uit te zien, dus geen jassen, tassen, zakken, e.d. op de
grond.
15. Onder schooltijd moet het rustig zijn, in verband met de lessen van de andere klassen.
16. Voor schooltijd en in de pauzes mogen de leerlingen van groep 3 t/m 8 niet
in de school zijn, tenzij op verzoek of met medeweten van de klassenleerkracht.
17. Bij voorvallen op het schoolplein kun je altijd bij de pleinwacht of bij je eigen
leerkracht terecht. De leerkrachten kijken alert of de spelletjes niet te wild of
te druk worden.
18. Natte kleding mag in verband met de hygiëne niet in de klas gehangen worden.
19. Er mag geen papier, afval, e.d. op het schoolplein gegooid worden. Afval
hoort in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd te worden.
20. Na binnenkomst in de klas dienen de meegebrachte mobiele telefoons in het
daarvoor bestemde mandje worden gelegd.
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