Gedragsregels o.b.s. De Pôlle

Algemeen:
Te laat op school om half negen of kwart over één:
- Leerlingen van groep 3 t/m 8 wachten dan op de gang. De juf of meester haalt hen op,
als het past.
 Afwezigheid leerling zonder afmelding.
- Leerkracht neemt contact op met ouder / verzorger.
 Niet rennen in school
 Leerling loopt de leerkracht niet na als deze uit de klas gaat.
 In en buiten school niet hinderlijk aan elkaar zitten.
 In school wordt geen pet / muts / of capuchon gedragen. Pet/muts In luizencape
 Leerlingen mogen niet op de vensterbank of kast zitten.
 Als de leerlingen naar buiten gaan, dan begeleidt de leerkracht hen.


Als het in de ochtendpauze slecht weer is, dan blijven de ll. binnen. De leerlingen mogen dan
in de klas zijn of op het Onderwijsplein. De computers worden dan niet gebruikt. De
pleinwacht van die dag houdt toezicht. Pleinwacht beslist.



Leerling loopt weg van school en komt niet terug:
- De leerkracht neemt direct contact op met ouder / verzorger of oppas.
- Geeft aan wat er gebeurd is en stelt dat de leerling in ieder geval direct weer terug komt
op school.





Indien dit niet gebeurt:
- De directeur geeft schriftelijk via mail door dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim.
- De volgende dag blijft de leerling na tot 16.00 uur.
- Het werk wat niet is afgemaakt door verzuim wordt dan afgemaakt.
- Is dit werk om 16.00 uur nog niet af, dan wordt de rest die dag thuis afgemaakt.
Werk van de dag niet af.
- De leerling maakt dit tussen 15.30 en 16.00 uur af.
- De leerkracht geeft dit tijdig door aan ouder/verzorger of oppas.
Extra ondersteuning externen onder schooltijd.
- Alleen na constatering storing, diagnose en plan van handelen.
- Tijdstip ondersteuning in school na overleg met de leerkracht / directeur.
- Tijdstip ondersteuning elders na overleg met de leerkracht / directeur.

Hapje en drankje.
Voorkeur: Gezond tussendoortje t.a.v. drinken, brood, fruit e.d.
- Meegenomen etens- en drinkwaren in de curver van de klas.
- Geen drinken mee dan een glaasje water aanbieden.

Jassen.
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-

Jassen e.d. in de luizencape.
Garderobe wordt netjes gehouden.

Traktatie.
- Degene die de collega’s wilt trakteren neemt één leerling mee en doet dit in de pauze in
de personeelskamer.
Binnenkomst:
- Groep 3-5: Muur personeelskamer
- Groep 4-6: Bij container
- Groep 7-8: Achter 3-5 bij de muur/container
Plein.
-

-

Voetballen: Achter of voor op het plein. Ballen niet tegen de ramen schoppen. Zijn de
ramen toch vies geworden, dan dit door de spelers zelf laten schoonmaken.
Materialen: Deze worden door de leerlingen weer netjes opgeruimd.
Fiets / step e.d. : Groep 1 en 2 – Tegen muur bij kleuteringang.
Groep 3 t/m 8 – In en rondom de fietsrekken
Skateboard
: Buiten tegen de muur.
Skates
: In garderobe
Pleinwacht
: Controleert steeds dat bovenstaande juist wordt uitgevoerd.
Remco extra in ochtendpauze op maandag, dinsdag, woensdag
Regelt incidenten buiten en draagt er zorg voor dat het voor
binnenkomst afgerond is.
Gaat als laatste naar binnen

Mobieltjes.
- Mogen worden meegenomen.
- In school is deze uit en wordt bij de leerkracht ingeleverd. 8.30-12.00 uur / 13.15-15.30
uur.
- Buiten schooltijd (middagpauze BSO en na 15.30) mag deze aan, maar er mogen geen
foto’s worden genomen.
Verzorging van diverse materialen: houten liniaal, (kleur)potlood, pen, gum, blokje, (eigen)etui
Op liniaal wordt naam genoteerd. Idem op blokje zelfstandig werken. Gaat dus ook steeds mee naar
volgende klas.
Aan eind van de morgen/ middag worden potlood, pen, gum, blokje in etui gedaan. Liniaal ernaast. De l

eerkracht controleert dit en ll. doen alles in het vak.
Eigen materiaal:
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Dit wordt beperkt tot één set kleurpotloden of stiften.
Geen kneedgum.
Op de tafels alleen dat wat leerling nodig hebt.
Eén keer per week vak opruimen.
Eten/drinken gr.1-2 en 3-5 in eigen tas in bak
gr. 4-5 en 7-8 in bak en / of op kast.
Gelijk bij binnenkomst 8.30 en 13.15 uur mee nemen in de klas.
Leerstof aanbod en verwerking.
* De leerkracht is op maandag, dinsdag en donderdag tot 16.00 uur beschikbaar in de klas.
woensdag en vrijdag tot 12.30 uur.
Dit betekent dat afspraken pas vanaf 12.30 uur of 16.00 uur gepland kunnen worden.
* Elke dag moet het opgedragen werk af zijn.
* Niet af. Dan wordt dit tot uiterlijk 12.30 uur of 16.00 uur afgemaakt.
* Om 12.30 uur of 16.00 uur niet af.
Wordt als onvoldoende genoteerd en in Kindmap als documentatie opgeslagen.

Toilet bezoek:
Van 8.30-9.15 uur geen toiletbezoek
Van 10.30 – 11.15 geen toiletbezoek
Van 13.15 - 14.00 geen toiletbezoek
Met uitzondering van leerlingen met blaasproblemen. Dit is dan door de ouders aangegeven.
Dit om bij aanvang van de lessen goed te kunnen starten.
Daarna: Eén meisje, één jongen tegelijk per combigroep.
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