
Afsprakenlijst 2017-2018 

 
    
 
 
Buiten het gebouw 

- Geen kinderen naar binnen zonder toestemming. 
- Om 8.35 uur gaan de deuren open. De leerkrachten zijn dan al in de klas. 
- Om 8.35 uur start de inloop. 
- Kinderen en ouders stappen af wanneer ze met de fiets het plein betreden. 
- Er wordt niet gevoetbald op het plein. 
- Fietsen worden in de rekken geplaatst, zoveel mogelijk voor de eigen klas. 
- Ouders wachten voor de klas van hun kind totdat het naar buiten komt. 
- Kinderen van groep 1-2-3 gaan pas naar huis wanneer ouders er zijn. 
- Het is verboden te roken op het schoolplein 
- Honden zijn op het schoolplein niet toegestaan 

 
Op tijd komen 

- Om 8.45 uur moet iedereen op school zijn. De deuren van de klassen gaan dicht en 
de dag begint. 

- Ouders geven telefonisch of via de mail door wanneer ze verwachten te laat te gaan 
komen. 

- Kinderen die te laat zijn, komen via de hoofdingang naar binnen. 
- Na 3 x te laat komen worden de ouders van de groepen 1-4 aangesproken. 
- Bij te laat komen in de bovenbouw moeten de kinderen de tijd dat ze te laat waren 

inhalen na schooltijd. (groep 4 t/m 8) 
- In parnassys worden de kinderen en namen van ouders  genoteerd die te laat zijn.  
- Ouders moeten om 8.45 uur het lokaal hebben verlaten. 

 
buiten spelen op het kleine plein (gr 1-2-3) 

- Groepen 1 t/m 3 spelen op het binnenplein volgens het rooster van de Vleer 
- Leerkrachten zijn buiten wanneer de kinderen buiten spelen.  
- De buitendeur van groep 1-2 A en groep 3 staat open tijdens het buiten spelen van 

de groepen 1 t/m 3 voor toiletgebruik en/of handen wassen. De kinderen vragen 
hiervoor altijd toestemming aan de leerkracht. 
 

 
 
 



Buiten spelen groep 4 t/m 8 
- Kinderen spelen in de speeltuin/ multicourt  in het park. 
- Het fietspad is tevens afscheiding van het speelgebied. 
- Kinderen lopen met de leerkracht in de rij mee naar buiten tot op de speelplaats. Pas 

daar kunnen ze vrij spelen. 
- We kunnen gebruik maken van het park tot 10.30 uur. Dus van 10.00-10.15 of van 

10.15-10.30. 
 

Toilet gebruik: 
- Bij voorkeur niet tijdens pauze 
- Bij voorkeur niet tijdens instructiemomenten 
- In de groepen hangen bordjes waarop kinderen kunnen zien of het toilet vrij is. 
- Steeds slechts 1 jongen of meisje tegelijk. 

 
Spelen: 

- Knikkers: meenemen in een tas/zak en in de klas bewaren op een daarvoor 
aangewezen plek.  

- Trendy speelmateriaal: alleen voor in de pauzes. Meenemen op eigen risico. 
- Rijdend speelmateriaal (stepjes, waveboards etc.) worden in de fietsenstalling 

geplaatst. Het meenemen is op eigen risico. In de pauzes mag hier niet mee gespeeld 
worden. 

- Spelmateriaal voor buiten (springtouwen, elastieken e.d )mogen de kinderen wel 
meebrengen. 

- Alles wat van huis wordt meegebracht is op eigen risico. 
- Kinderen gaan niet zonder t-shirt buiten spelen. 
- Het is verboden om met Wheelies (schoenen met wieltjes eronder) naar school te 

komen.  
 
Naar huis gaan: 

- Via eigen klas gaan de kinderen naar buiten 
- Groep 1-2 B gaat via de nooddeur naar buiten. 
- Er gaan geen kinderen binnendoor via de hoofdingang naar huis. 
- Ook niet binnendoor voor het ophalen van broertjes/zusjes. 
- De leerkracht van de groepen 1 t/m 3 gaan mee naar buiten. 
- Weekbeurt kinderen blijven in de klas en gaan later zelf naar buiten. 
- Kinderen die naar de BSO-TSO gaan, wachten in de klas. Zij worden hier door de 

medewerkers opgehaald. 
 
In het gebouw: 

- Rust in het gebouw, niet rennen, schreeuwen etc. 
- Rekening houden met activiteiten in de hal en het werken in de andere klassen. Deze 

regel geldt voor kinderen en ouders. 
- Jassen en tassen worden netjes aan de kapstok opgehangen. 
- Fruit en drinken in de bak op de daarvoor bestemde plek. 
- Einde van de dag moeten de kapstokken leeg zijn.  
- De leerkracht moet dagelijks de kapstok nakijken en zorg dragen voor de hal, kasten 

en tafels en stoelen. 



- Gevonden voorwerpen in de bak voor de werkruimte van beheerder. Waardevolle 
spullen worden naar hem gebracht. 

- Kinderen en ouders komen niet aan de materialen die op de thematafel tentoon 
staan gesteld. 

- Na festiviteiten, bijeenkomsten, werkavonden direct alles terugzetten zoals het hoort 
te staan.  

- Activiteiten in de hal, alleen onder verantwoordelijkheid van leerkracht of ouder  
- Knutselmaterialen, kasten in de hal e.d opruimen zoals het hoort.  
- Eten en drinken wat wordt genuttigd tijdens de overblijf gaat in de, daarvoor 

bestemde, krat. 
- Bij slecht weer worden regenlaarzen of sneeuwlaarzen in de hal gezet en kunnen 

kinderen met meegenomen sloffen de klas in. 
 

 
Algemene groepsregels 

- Eigen groepsregels overleggen met Duo-partner en in de klassenmap doen. 
- Vanaf groep 4 na schooltijd weekbeurt 
- Als het nodig is spreken leerkrachten ook kinderen aan van andere groepen.  
- Niet snoepen in de klas of op het plein. 
- Tafels zijn aan het einde van  de dag leeg. 
- Verboden om briefjes aan elkaar te schrijven. Dit geldt als waarschuwing. 
- Wat de kinderen moeten doen als ze hulp nodig hebben (vinger opsteken, vraag 

overslaan etc.) staat eveneens vermeld in de klassenmap. 
- Huiswerk gaat in een snelhechter mee naar huis en komt voorzien van handtekening 

weer terug naar school. 
- Kinderen dragen geen petjes in de klas. 

 
Hygiëne 

- Schoonmaakbedrijf zorgt voor schone handdoeken in de toiletblokken en voor zeep. 

- Leerkrachten stimuleren het handen wassen na het gebruik van toilet. 

- Bij een ongelukje in het toilet altijd melding maken. Leerkrachten maken ook melding 
bij ouders.  

- In iedere klas is tissuepapier aanwezig. 

- ‘besmettelijke aandoeningen’ dienen tijdig aan ouders en ook bij leerkrachten 
gemeld te worden. Er gaat volgens protocol een brief aan de ouders mee naar huis. 

- Bij hoofdluis wordt er gehandeld volgens het luizenprotocol. Dit ligt ter inzage bij de 
directie of in groep 1-2 A. 

 
Gymmen  

- Onder toezicht van een leerkracht. Ouders worden geïnformeerd.  

- Per groep zijn er duidelijke regels voor het naar binnen gaan en verlaten van de 
gymzaal. 

- Kinderen gaan in een rij naar de gymzaal 

- Rustig in de gang en in de kleedkamers 

- In de pauze gymtassen binnen aan de kapstok. 

- Gymtassen gaan iedere week mee naar huis. 



- Deodorantgebruik met mate en bij voorkeur met roller. 

- Kinderen kunnen niet op blote voeten of sokken mee gymmen ivm veiligheid.  

- Vanaf groep 4 nemen kinderen een handdoek en washand mee om zich op te frissen 
nar de gymles. Kinderen douchen zich niet.  

- In groep 7-8 nemen de kinderen een deodorantroller mee na de gymlessen om zich 
op te frissen. 
 

 
 
Zwemmen: 

- Kinderen van groep 4 gaan de laatste 20 weken van het schooljaar zwemmen. 

- Afspraken mbt het zwemmen staan vermeld in de klassenmap van groep 4. 
 
Materialen 

- Zuinig omgaan met de door de school verstrekte materialen. 

- Na onverantwoord gebruik en schade zijn kosten om materiaal te vervangen: gum 
€0,20, potlood €0,50, rollerpen €4,-, liniaal €1,-., koptelefoon €1,- 

- Wat van school is, blijft op school tenzij door de leerkracht anders is vermeld. 

- Leerlingen mogen niet zelf kopiëren  

- Leerkrachten letten op dat er niet onnodig gekopieerd en geprint wordt. 

- Gebruikte materialen op de daarvoor bestemde plaats terug. 

- Op tijd doorgeven wanneer materialen bijna op zijn. 

- Mobiele telefoons worden uitgezet en worden aan het begin van de dag ingeleverd 
bij de leerkracht. Het meenemen hiervan is altijd op eigen risico. De school kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor schade, diefstal of zoekraken hiervan. 

- Kinderen komen niet alleen in de voorraadkasten en/of magazijn. 
 
 
Verjaardagen 

- Groep 1-2 aanwezigheid van ouders toegestaan. 

- 4e verjaardag wordt niet op school gevierd. 

- Tijd: in overleg met de leerkracht . 

- Stimuleren van gezonde traktaties. 

- Kinderen trakteren in de klas. 

- Jehova’s getuigende kinderen vieren de verjaardag niet mee maar zijn wel in de klas 
aanwezig.  
 

 
 
Communicatie intern. 

- Duo-partners overleggen wekelijks met elkaar 

- Er is wekelijks contact tussen parallelgroepen 

- Ziekmeldingen telefonisch of per mail. Zo snel mogelijk doorgeven aan de 
groepsleerkrachten. 



- Leerlingen die afwezig zijn zonder afmelding worden voor 9.30 of 13.45 door Marcel, 
Angelique of groepsleerkracht gebeld. 

- Mededelingen buiten de vergadering om gaan per 2 weken in een update die wordt 
verstuurd aan het team 

- Agendapunten en notulen van de vorige vergadering moeten tijdig worden 
verstuurd. Deze hoeven niet eerst langs Marcel. 

- Deze moeten door het team ook gelezen zijn voor de vergadering zodat vooroverleg 
en bedenktijd nog mogelijk is. 

- Elkaar aanspreken wanneer afspraken niet worden nagekomen. 
 

 
Communicatie extern. 

- School -  ouders: voor schooltijd kleine mededelingen. Uitgebreidere contacten, na 
schooltijd en bij voorkeur op afspraak. 

- Tussentijdse gesprekken met ouders indien nodig en op afspraak. 

- 3 rapporten per jaar. 

- Startgesprekken in september 2017 

- Bij de eerste 2 rapporten een 10-minutengesprek met ouders. De derde alleen op 
advies van de leerkracht of op aanvraag van ouders. 

- Extra verlof wordt altijd aangevraagd. Ook bij 4-jarigen. Ook bij religieuze feestdagen. 

- Overige afspraken communicatie staan vermeld in de schoolgids. 

- Algemene communicatie vanuit de directie  gaat mee op papier en wordt extra ook 
per mail verzonden. 

 


