
Regels op school                                                                           

 van een ieder wordt verwacht dat hij/zij een ander te allen tijde met respect 

benadert 

 de aanvangsbel gaat om 8.20 en om 12.50 uur. De leerlingen gaan zelf op een rustige 

manier naar de klas. De leerkracht begeleidt de leerlingen naar binnen en na afloop 

van de lessen ook weer naar buiten 

 ouders van de groepen 3 t/m 8 worden verzocht buiten te wachten tot de school 

uitgaat. De ouders van de groepen 1 en 2 mogen hun kinderen ophalen zodra de 

deur geopend wordt door de leerkracht. Er wordt een uitzondering op deze regel 

gemaakt als het slecht weer is, dan kunnen ouders en kinderen in de hal wachten 

 te laat komen, zonder geldige reden, wordt niet getolereerd. Bij regelmatig te laat 

komen, zal de directie maatregelen nemen. Kinderen die te laat komen zijn veelal 

een storende factor. Het is zowel voor het kind zelf als voor de leerkracht vervelend 

om de les te moeten onderbreken. 

 bij ziekte of dringende afwezigheid moet u dit voor 8.25 uur telefonisch melden. Als 

uw kind weer in staat is naar school te komen verzoeken wij u dit telefonisch te 

melden 

 fietsen naar school is alleen toegestaan als uw kind ver weg woont. Fietsen op het 

schoolplein is niet toegestaan. Loop naast de fiets rustig het schoolplein op en af. De 

fietsen worden geplaatst in de daarvoor bestemde fietsenrekken. Géén fietsen 

vastmaken aan het hek a.u.b. 

 leerlingen die niet overblijven mogen om 12.55 uur het schoolplein op 

 rennen in de school of op de trappen kan niet en mag niet 

 speelgoed meenemen kan alleen in bijzondere gevallen. Dit is mogelijk op verzoek 

van de leerkracht of bijvoorbeeld na een verjaardag of Sinterklaas 

 de leerlingen zijn verantwoordelijk voor het netjes omgaan met schoolmaterialen. In 

geval van beschadigen of kwijtraken wordt er een financiële regeling getroffen. Voor 

de schrijflessen ontvangen de kinderen de verplicht te gebruiken schoolvulpen. Bij 

verlies of beschadiging wordt een bedrag van € 5,- in rekening gebracht 

 het gebruik van tipp-ex in de schriften is verboden 

 op school mag niet gesnoept worden. Ook zonnepitten zijn niet toegestaan. 

 huiswerk: wordt vanaf groep 4 meegegeven. Het huiswerk moet in een tas mee 

worden genomen. 

 trakteren: uitdelen op de verjaardagen mag natuurlijk altijd. Bij de groepen 1 en 2 

zijn de ouders welkom om het vieren van de verjaardag bij te wonen. Bij het uitdelen 

aan de leerkrachten wordt er niet aan vriendinnetjes, vriendjes, broertjes en zusjes 

uitgedeeld. Wij adviseren u de kinderen op een gezonde wijze te trakteren. Bij 

voorkeur fruit of iets hartigs. Omdat het veel lestijd kost als de leerlingen de hele 

school doorgaan met hun traktatie, hebben wij afgesproken dat alle kinderen de 



bouw waar zij inzitten mogen trakteren. Voor groep 1 t/m 4 is dit de onderbouw, 

voor groep 5 t/m 8 is dit de bovenbouw. 

 het is voor de kinderen ongeoorloofd mobiele telefoons, MP-3 spelers en dergelijke 

mee te nemen naar school. Indien u reden heeft uw zoon/dochter toch een mobiele 

telefoon mee te geven kunt u dit aangeven bij de directie. In beslag genomen 

exemplaren kunnen door de ouders bij de groepsleerkracht worden afgehaald 

 de school is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van 

persoonlijke spullen. ( bv. Sieraden of kleding) 


