Schoolregels Kersenboom
Groepsregels:
 Pas als de les een half uur bezig is, mag je naar de wc.
 Tijdens je werk mag je naar de wc. Als er uitleg of instructie is niet.
 Er mag maar één leerling tegelijk naar de wc.
 Je mag 15 minuten voordat de school begint naar binnen. Je hangt je jas en tas
op en gaat in de klas iets rustigs doen. Lezen, tekenen of een spelletje doen.
 Aan het einde van de schooldag wordt er in de midden- en bovenbouw
klassendienst gedaan.
Gangregels:
 In de gang ben je stil. Er kunnen baby’s slapen en de andere groepen zijn aan het
werk.
 We lopen buiten de groep in een rij.
 Wachten tot je opgehaald wordt, doe je buiten de groep tegenover de kapstok.
 Bij binnenkomst hang je je jas en tas aan de kapstok. Dassen, mutsen en wanten
gaan in de mouw van je jas of luizenzak
 Iedereen zorgt voor een nette gang. Een gevallen jas hang je weer even op.
 Als je door dezelfde deur naar binnen wilt, gaan de kinderen van binnen eerst
naar buiten en dan pas ga je naar binnen.
 We houden de deur altijd voor elkaar open.
Omgangsregels:
 Zorg ervoor dat alles wat je mee naar buiten wilt nemen, ook meeneemt. Buiten is
buiten.
 Tijdens speeltijd blijf je op het speelplein.
 We vechten niet op school.
Buiten spelen:
 Je bent altijd beleefd tegen leerkrachten en andere volwassenen.
 De leerkrachten worden aangesproken met juf of meester.
 Je moet je altijd aan de stopregel houden. Als een ander zegt dat je op moet
houden doe je dat direct.
 Je mag alleen met toestemming aan de eigendommen van een ander komen.
 Schelden doen we niet.
 Je mag hoe dan ook nooit discrimineren.
 Onderlinge ruzies worden altijd uitgepraat. Terugslaan maakt het alleen maar
erger en doen we dus niet.
 Iedere juf of meester mag jou aanspreken op jouw gedrag.

Gym:









We lopen netjes in een rij naar de gymzaal
In de kleedkamer kleed je je om en je hangt je kleren op een haakje.
We spelen niet in het materiaalhok.
We spelen met het vrij spelen niet op de toestellen, die klaar staan voor de les.
Als de les gaat beginnen ruimen we snel en netjes alles op wat we voor de les niet
nodig hebben.
In verband met de veiligheid tijdens de gymles, luister je heel goed wat je moet
doen, zodat je weet wat wel en niet mag of kan.
Tijdens de gymles wordt er een positieve en actieve houding verwacht.
Na de gymles kleed je je om in de kleedkamer en wacht je daar tot de leerkracht
zegt dat je in de rij mag gaan staan.

Algemene regels:
 Leerlingen mogen alleen onder begeleiding van de leerkrachten in het magazijn
komen.
 Leerlingen mogen alleen met toestemming van de leerkracht in de
personeelskamer komen.
 Rubber laarzen worden bij alle weersomstandigheden uitgedaan in de school.
 In school dragen we geen petten.
 Rollerskates worden buiten uitgetrokken.
 Als je jarig bent mag je 2 kinderen kiezen, die met je mee de klassen rond gaan.
 Als je rommel maakt, ruim je dit zelf weer op.

Regels voor de leerkrachten
Groepsregels:
 Er mogen geen leerlingen in de klas zonder toezicht. In geval van ziekte worden
de kinderen verdeeld over de andere klassen.
 De leerkrachten blijven alert op een goede zithouding en pengreep bij de
leerlingen.
 Dagelijks worden de klassenmappen bijgehouden. In deze map deze map staat
een globale weekplanning, schoolregels en kind en co regels.
 Als een leerling tijdens de gym straf krijgt, dan blijft het kind in de gymzaal.
 De groepsleerkrachten zijn primair verantwoordelijk voor de groep en kunnen
deze verantwoordelijkheid tijdelijk overdragen aan een andere leerkracht.
 Als een leerling de school verlaat zonder toestemming wordt dit onmiddellijk
gemeld aan de directeur. De ouders worden op de hoogte gesteld en verzocht hun
kind terug te brengen.

Gangregels:
 Als de hele klas naar buiten moet, dan begeleidt de leerkracht de hele groep
tegelijk naar buiten. Bij het uitgaan van de school houdt de leerkracht toezicht
op het aantrekken van de jassen.
 Leerkrachten sturen zo weinig mogelijk leerlingen naar andere klassen voor een
“boodschap”.

Buiten spelen:
 Er is altijd toezicht op het plein.
Gym:









De groepsleerkracht houdt toezicht bij het omkleden van de leerlingen. Het
daadwerkelijke toezicht houden is bij jonge kinderen meer gewenst dan bij
oudere leerlingen. Bij jonge leerlingen dient de leerkracht attent te zijn op het
juist aan- en uitkleden. Oudere leerlingen hebben recht op privacy. Na de gymles
hebben de kinderen 10 minuten om zich om te kleden.
In sommige situaties is het onvermijdelijk om de kleedkamer binnen te gaan. Dit
is met name wanneer de veiligheid in het geding is.
Leerlingen die ivm. een blessure niet mee kunnen doen aan de gymles, nemen een
briefje mee van de ouders. Zij zijn wel verplicht aanwezig te zijn om te kijken en
evt. te assisteren. Na elke gymles nemen de kinderen van de midden en
bovenbouw hun gymkleren mee naar huis om te wassen.
Het douchen na de gymles wordt aangeraden, zodra er een werkende douche is.
Kledingvoorschriften: korte broek boven de knie, T-shirt met korte mouwen en
gymschoenen met lichte zolen.
Als de vakleerkracht uitvalt, zitten er in de klassenmap 3 uitgewerkte gymlessen.
Deze kunnen worden gebruikt.

Algemene regels:
 Alle leerkrachten zijn mede verantwoordelijk voor rust en een goede werksfeer
in de school.
 Elke leerkracht haalt zelf zijn crea spullen (buiten de lessen). Alle leerkrachten
dragen gezamenlijk zorg voor het opruimen en terug brengen van gebruikte
materialen, die elders thuis horen.
 Bij groepsactiviteiten op het leerplein zorgt de leerkracht ervoor dat de andere
groepen zo min mogelijk gestoord worden. Eventueel wordt er van te voren
geïnformeerd welke tijd het beste is.
 Na een activiteit in de aula of in de speelzaal verlaten de groepen ordelijk, groep
voor groep, deze ruimte.
 Leerlingen mogen tijdens schooltijd de school niet zonder begeleiding verlaten.
 De groepsleerkracht is ook tijdens buitenactiviteiten verantwoordelijk voor de
eigen groep. Er wordt voor gezorgd dat zij zich ordelijk gedragen en bij elkaar
blijven. Voor iedere activiteit wordt van te voren overlegd hoe de reis er naar
toe gaat verlopen.
 Als leerlingen, ondanks een waarschuwing, agressief blijven tegen leerlingen of
leerkrachten dan worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld middels een
brief.
 In de eerste vijf leerjaren wordt er geen huiswerk gegeven. Uitzonderingen daar
gelaten. In groep 6 wordt geleidelijk begonnen met huiswerk. In groep 7 en 8
wordt dit langzamerhand uitgebreid.
 Kind en co sluit de school aan het einde van de dag af.
 Leerkrachten sluiten altijd het hekje en de buiten deuren als ze deze open zien
staan.
 De school bepaalt uiteindelijk of een leerling doubleert (en niet de ouders).
 Als er tussentijds een leerling de school verlaat dient dit gemeld te worden op de
team vergadering.
 Op dierendag mogen er geen echte dieren worden meegenomen ivm. allergieën.
 De activiteiten, die per feest ondernomen moeten worden, worden per bouw cq.
parallel groep geregeld.
 Roken in de school is in de school niet toegestaan. Op het moment dat je
verantwoordelijk bent voor de groep wordt er buiten ook niet gerookt.

