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Buiten het gebouw 
• De deur gaat om 8.30 uur en 13.00 uur open en alle leerkrachten gaan naar hun 

eigen groep. Er is dus geen surveillance op het plein. 
• Niet fietsen op de speelplaats en de stoep door ouders, kinderen en personeel. 
• Fietsen worden in of tussen de fietsenrekken gestald.  
• Kinderen die op loopafstand wonen worden verzocht te voet naar school te komen. 
• Niet in de fietsenstalling verblijven /spelen. 
• Leerlingen worden verzocht meteen naar de klas te gaan als ze op school aankomen.  
• De eigen leerkracht surveilleert tijdens de pauze. In onderling overleg kan er een 

uitzondering gemaakt worden. 
� Voetballen op de speelplaats alleen met een zachte bal en volgens rooster. 
� Speelgoed van thuis, mag meegebracht worden bij bijzondere 

gelegenheden of als ervoor toestemming is gevraagd. 
� Trendy speelmateriaal wordt door de leerkracht beoordeeld maar blijft in 

principe thuis. Als het wel toegestaan is (bijv. voetbalkaartjes) mag er 
alleen in de pauze mee gespeeld worden. 

� Spelmateriaal meebrengen om buiten te spelen  (springtouwen, elastieken 
e.d ) is toegestaan. 

� Skeeleren, steppen, schoenen met weelies  en skateboarden is te gevaarlijk op de 
speelplaats en alleen toegestaan als het als groepsactiviteit wordt georganiseerd 

� Space scooters en stepjes dienen onder schooltijd op het schoolplein te blijven, ze 
kunnen eventueel aan het hek worden bevestigd. 

 

In het gebouw 

• Kinderen van groep 1 t/m 8 mogen door hun ouders/verzorgers in de groep gebracht 
worden, maar vanaf groep 4 stimuleren we kinderen zelfstandig naar de groep te 
gaan.  

• Op tijd komen. Na 3x te laat komen, worden de ouders van de onderbouw en 
middenbouw hierop aangesproken en de kinderen van de bovenbouw worden 2x 
gewaarschuwd en de 3de  keer worden de ouders benaderd. Bij structureel te laat 
aanwezig zijn kunnen er maatregelen getroffen worden (vb. nablijven) 

• Om veiligheidsredenen wordt de toegangsdeur naar de lokalen afgesloten. 
Laatkomers moeten daarna gebruik maken van de hoofdingang. De leerkrachten 
hoeven hun les niet te onderbreken om de deur te openen voor laatkomers. 

• Om 15.30 uur wordt ook de hoofdingang afgesloten. Deze is alleen open voor 
naschoolse activiteiten, als er beheer is. 

• Jassen ophangen aan de kapstok en tassen op de grond. 
• Fietssleutel opbergen in de klas op de daarvoor aangewezen plaats. 
• Fruit en drinken opbergen in de klas op de daarvoor bestemde bakken. 
• Petten, mutsen, baretten etc. horen in de garderobe. 

(Alle andere hoofddeksels ter beoordeling aan de leerkracht.) 
• Geen kauwgom/snoep op school. 
• Rust in het gebouw: niet rennen, gillen etc. Niet spelen in de toiletten. 
• Rekening houden met activiteiten in verschillende ruimtes. 
• Fruitpauze in de klas. Liefst een gezond tussendoortje.  
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• Het gebruik van mobieltjes is niet toegestaan, mits dit op aanwijzing van de 
leerkracht wordt aangegeven in het kader van een opdracht. Indien de leerkracht het 
nodig acht zal hij/zij deze spullen innemen en op het einde van de dag/periode, of na 
eventueel overleg met de ouders, deze teruggeven. Leerlingen blijven zelf 

verantwoordelijk voor vermissing/zoekraken/beschadiging van meegebrachte media. 
• Gebruik van GSM bij leerkrachten is werk gerelateerd en wordt alleen in noodsituaties 

onder schooltijd voor privé doeleinden gebruikt  
• Tijdens het overblijven, gelden de regels die zijn opgesteld door Kober Kinderlunch. 

Overblijfleerlingen, die zich in de lunchpauze niet aan de regels houden, worden 
gemeld bij de eigen groepsleerkracht. Bij elke waarschuwing worden ouders hiervan 
op de hoogte gebracht. Leerlingen, die zich regelmatig niet aan de afspraken houden 
kunnen uitgesloten worden van het overblijven. 

• Kinderen mogen zonder begeleiding niet in de lift 
 

 

 

Omgaan met elkaar.  
• Elkaar met rust laten 
• Elkaar respecteren 
• Naar elkaar luisteren. Als de leerkracht iets uitlegt een correcte luisterhouding.  

 Alles wordt 1 keer verteld. Wie niet luistert wordt aangesproken op eigen 
verantwoordelijkheid. 

• Een grote mond wordt niet geaccepteerd. 
• Leerlingen mogen door alle leerkrachten aangesproken worden bij het niet naleven 

van de regels. 
• Bij het uitspelen van leerkrachten wordt dit kortgesloten!!! 
• Bij conflicten: uitpraten, al dan niet m.b.v. leerkrachten....excuses aanbieden. 
• Beleefd en eerlijk zijn/ vriendschappelijk 
• Behulpzaam zijn en verdraagzaam t.o.v. elkaar. 
• Geen agressief gedrag, uitpraten. 
• Niet ongevraagd gebruik maken van elkaars spullen en na gebruik teruggeven. 
• Een positieve houding naar elkaar. ( Geen pesterijen.) 
• Iedereen is verantwoordelijk voor de sfeer in de groep. 
• We hanteren de regels, die bij de kanjertraining gebruikt worden 
• Spreekkoren in en rond de school worden niet getolereerd. 
• Schoppen en slaan wordt niet getolereerd  
• Bij problemen met een kind kan de leerkracht een collega inschakelen. 
• Bij kinderen, die zich structureel niet aan gemaakte afspraken houden, wordt contact 

opgenomen met hun ouders. 
•  We hanteren het protocol bij ( digitaal) pesten en negatief gedrag, dit protocol kunt 

u terug vinden op de website 
 
Hygiëne. 

• Stimuleren van handen wassen na toiletgebruik. 
• Bij een "ongelukje" in het toilet, meteen melding maken bij de leerkracht 
• In iedere klas is tissuepapier aanwezig. 
• "Besmettelijke aandoeningen" ( kinderziekten, hoofdluis etc.) dienen tijdig  

aan de ouders gemeld te worden. Ouders dienen dit tijdig op school te melden. 
 
Materialen. 

• De kinderen schrijven in groep 3 en 4 met een potlood en vanaf groep 5 met een 
zelfgekozen pen. Een duurdere pen wordt eenmalig verstrekt. De kinderen horen 
zuinig te zijn op deze pen. Wordt de pen verkeerd gebruikt ( erop bijten / stuk 
maken) , dan moet de leerling zelf voor een nieuwe pen zorgen. Dit kan op school 
tegen betaling van de kostprijs. 

• Zuinig omgaan met de door de school verstrekte materialen.  
Na onverantwoord gebruik: zelf voor vervangend materiaal zorgen. 



• Als onzorgvuldig gebruik van materialen vaker voorkomt, dan worden de ouders 
hiervan op de hoogte gesteld.  

• Wat van school is, blijft op school. 
• Kinderen vanaf groep 3 moeten een eigen pennenzakje meebrengen met een schaar, 

puntenslijper en plakstift. 
• Vanaf  groep 6  hebben de kinderen een rekenmachine en een USB stick nodig, 

waarvoor zij zelf moeten zorgen. 
• In groep 7 en  8 wordt gewerkt met een schoolagenda, die door de school wordt 

verstrekt. 
• In groep 7 en 8 moeten de kinderen een UBS stick van thuis meebrengen. 

 
Gymmen. 
• Er wordt gegymd in sportkleding vanaf groep 3. Groep 1 en 2 gebruiken alleen 

gymschoentjes en bij verplichte gymtijden gymmen zij in hun ondergoed. Bij niet 
verplichte tijden  wordt er op toegezien, dat dikke kleding uitgetrokken wordt.  ( bv. 
In hemdje of T-shirt gymmen) 

• Gymschoenen zijn verplicht!! 
• Leerlingen die hun gymspullen vergeten zijn, gaan aan de kant zitten of doen in hun 

gewone kleding mee. De leerkracht bepaalt dit zelf. 
Komt dit vaak voor of is er opzet in het spel, dan wordt er contact opgenomen met de 
ouders.  Niet mee kunnen gymmen moet door de ouders gemeld worden. Dit kan 
d.m.v. een briefje.  

• Hygiëneafspraken: groep 3 t/m 8 douchen: slippers gewenst 
• Kinderen die om een bepaalde reden niet mogen douchen nemen een 

briefje van thuis mee. 
• Gymkleding gaat elke keer mee naar huis. 
• Er worden geen sieraden gedragen tijdens de gymles. 
• De groepen 7 en 8 gymmen 1 X per week in de gymzaal aan de 

beukenlaan en gaan hier met de fiets naar toe 
 
Zwemmen 
• De kinderen van groep 4 maken gebruik van  het schoolzwemmen. Dit is 20 weken 

achtereen in een lestijd van 45 minuten. 
• Op dinsdag zwemt groep 4. Hiervoor hebben zij zwemkleding nodig en een handdoek. 
• De ouders van de zwemmende kinderen krijgen elk schooljaar de juiste informatie 

verstrekt.  
• De kinderen worden per bus vervoerd van en naar het zwembad. 
 
Overige groepsregels 

• De leerkracht bespreekt samen met de kinderen de groepsregels. De groepsregels 
bevinden zich in de klas. 

• Kinderen worden elke ochtend door de leerkracht persoonlijk begroet. 
• Toiletgebruik: kinderen kunnen gaan als deze vrij is (signaal) Tijdens 

groepsactiviteiten wordt er geen gebruik gemaakt van het toilet. Verder is wenselijk 
dat de kinderen niet gelijk bij het begin van de ochtend of de middag gaan.  

• In de bovenbouw kunnen kinderen na schooltijd een klassenbeurt of weekbeurt 
hebben. 

• Als de kinderen op moeten ruimen, luisteren ze eerst naar de instructie 
     voordat ze met het opruimen beginnen. 
• Na schooltijd is er gelegenheid om werkjes van de kinderen te bekijken in de groep. 
• Bij het uitgaan van de school begeleiden de leerkrachten de kinderen naar buiten. 

Kinderen die (nog) niet opgehaald worden wachten bij de leerkracht (mits ze alleen 
naar huis mogen.) 

• Kleuters worden op de speelplaats bij de leerkracht opgehaald. 
• Ouders geven van te voren aan , door wie hun kind, op welke dag opgehaald wordt. 

Tussentijdse veranderingen moeten tijdig worden doorgegeven.   
• De leerkracht gaat pas naar binnen als alle leerlingen naar huis zijn. 



• Verjaardagen mogen t/m groep 4 bijgewoond worden door ouders. 
• Kinderen die jarig zijn mogen vanaf 10.30 uur tot 11.00 uur de klassen in het 

hoofdgebouw rond gaan met een verjaardagkaart en krijgen bij de directie een 
cadeautje.  

• Als de kinderen vanuit de schoolwoning de groepen rond gaan is dit onder begeleiding 
van een ouder 

 
Communicatie intern 

• Leerlingen die afwezig zijn zonder bericht, worden na 9.00 uur of 13.30 uur vanuit de 
school gebeld. 

• Leerkrachten noteren afwezigen in absentielijst. 
• De school is verplicht om kinderen die vaak te laat komen of vaak afwezig zijn te 

melden bij de leerplichtambtenaar. 
 
 
Communicatie ouders. 
• Ziekmeldingen doorgeven voor schooltijd via de mail ziekmelding@toverlaars.nl 

Besmettelijke aandoeningen graag melden. Dit kan ook via een link op de site:  
www.toverlaars.nl ( Ga naar ziekmeldingen) 

• Kinderen, die onder schooltijd de school zelfstandig moeten verlaten (bezoek 
tandarts, orthodontist) moeten een briefje van de ouders kunnen overleggen, dat ze 
hier toestemming voor hebben (verantwoordelijkheid van de ouders.) 

• Extra verlof dient altijd schriftelijk aangevraagd te worden. Formulieren zijn 
verkrijgbaar bij de directie of te downloaden vanaf de website.  Ook voor 4-jarigen is 
melden wenselijk. 

• Voor schooltijd kleine mededelingen, na schooltijd: uitgebreidere contacten (bij 
voorkeur op afspraak)     

• Tussentijdse gesprekken met ouders indien nodig (bij voorkeur op afspraak) 
• 3 x per schooljaar oudergesprekken op geplande avonden ( voor de herfstvakantie,  

medio schooljaar en aan het eind van het jaar) 
• Bij conflictsituaties tussen leerkrachten onderling, leerkracht /leerling of      
     Leerkracht/ouder wordt de directie ingeschakeld. 
• Persoonlijke gegevens van volwassenen en/of kinderen worden aan niemand 

verstrekt zonder toestemming van de persoon. 
• Informatievoorziening wordt zoveel mogelijk per email gedaan. Dit voorkomt dat er 

informatie op school of elders achter blijft. Bovendien kunnen we op deze wijze alle 
ouders/verzorgers informeren.  

• We verzoeken ouders / verzorgers vriendelijk, doch dringend, om de email alleen te 
gebruiken voor zakelijke berichten, tenzij het anders met U is afgesproken. Berichten 
met een persoonlijke boodschap komen per email soms heel anders over dan bedoeld 
is. Het is dan beter om dit in een telefonisch of persoonlijk gesprek toe te lichten.  

 
Bij het herhaaldelijk niet naleven van de afspraken, worden passende 

maatregelen genomen. 

 

Deze afsprakenlijst wordt aan het einde van elk schooljaar geëvalueerd en 

bijgesteld. 

 

 


