Schoolreglement
Simon Carmiggeltschool

Hoofdstuk 1: algemene regels
1.01

Een kwartier voor aanvang van de lessen gaan de deuren open.

1.02

Kinderen die naar binnen komen, blijven binnen. Dus géén geloop van buiten naar binnen en
omgekeerd.

1.03

Kinderen die zich in het groepslokaal niet kunnen gedragen, worden buiten de klas geplaatst.

1.04

Bij de eerste bel komt elke leerling naar binnen en gaat op zijn/haar stoel zitten.

1.05

Ouders worden geacht bij de eerste bel het klaslokaal te verlaten.

1.06

Bij de tweede bel beginnen de lessen.

1.07

Als een leerling afwezig is moet dit telefonisch, mondeling of via Schoudercom bij de
klassenleerkracht worden gemeld.

1.08

Is er geen bericht van afwezigheid ontvangen, dan neemt de groepsleerkracht in de loop van
de dag contact op met de desbetreffende ouders, broertjes of zusjes, familie of collega’s.

1.09

Telefonische boodschappen, indien mogelijk, voor aanvang van de lessen.

Hoofdstuk 2: omgangsregels
2.01

leerkrachten dienen elke leerling – ongeacht sekse of cultuur – met respect tegemoet te
treden.

2.02

De leerling gedraagt zich op dezelfde manier tegenover de leerkracht. Ook met respect dus.

2.03

Een leerkracht wordt aangesproken met juf of meester met daaraan gekoppeld de
voornaam.

2.04

Kinderen worden geacht t.o.v. een leerkracht met twee woorden te spreken.

2.05

Belangrijk is vooral ook de toon waarop iets gezegd wordt!

2.06

Respect is ook het sleutelwoord bij de relatie tussen leerlingen onderling.

2.07

Discriminerend gedrag op basis van verschil in leeftijd, sekse, lichaamsbouw en culturele of
etnische achtergrond wordt nooit getolereerd.

2.08

In de groep let de leerkracht sterk op eventueel pestgedrag tussen leerlingen onderling.
Indien dit voorkomt, dan wordt dit bespreekbaar gemaakt op individueel of groepsniveau,
afhankelijk van de situatie. Indien dit noodzakelijk is worden er desgewenst maatregelen
genomen.

2.09

Ook intimiderend of gewelddadig gedrag wordt op deze manier aangepakt en, afhankelijk
van de situatie, op individueel of op groepsniveau besproken.

2.10

Conflicten worden altijd eerst op klassenniveau opgelost (volgens de afspraken uit De
Vreedzame School). Lukt dit niet, dan is interventie van de directie een mogelijkheid.

Hoofstuk 3: schoolregels
3.01

Kinderen mogen vanaf groep 5 met goedkeuring van de leerkracht in de magazijnen.

3.02

Kostbare apparatuur (DVD/TV, etc.) mag alleen door de leerkrachten gehaald worden.

3.03

Alle leerlingen gaan door hun eigen ingang naar binnen.

3.04

Graag voeten vegen bij het naar binnen gaan, vooral bij slecht weer.

3.05

Geen stepjes of skateboards mee naar school i.v.m. het vrij laten van de gangen.

3.06

Jarige kinderen gaan tijdens het eten en drinken de klassen rond.

3.07

Jarigen krijgen één kaart mee, waarop alle leerkrachten hun felicitaties schrijven.

3.08

Het is niet de bedoeling dat rondgaande kinderen bij een verjaardag zelf eten.

3.09

Kinderen mogen op de fiets komen, zolang zij deze in de daarvoor bestemde rekken plaatsen.

3.10

In verband met de energiebesparing en veiligheid zijn de buitendeuren tijdens de lessen
gesloten.

3.11

Het meebrengen van mobiele telefoons is toegestaan, maar staan onder schooltijd uit.

3.12

In een noodgeval kan er door een leerling in de aula gebeld worden.

Hoofdstuk 4: gangregels
4.01

Rennen in de gang is in verband met de veiligheid niet toegestaan.

4.02

Jassen en hoofddeksels worden in de luizenzakken gedaan.

4.03

Gymtassen aan de kapstok. Is de tas te groot dan tegen de muur.

4.04

Meegebrachte etenswaren mee naar de klas en niet in de gang.

4.05

Na afloop van de lessen moet alles weer mee naar huis.

4.06

Niet meer dan twee kinderen (één jongen/ één meisje) per groep naar het toilet.

Hoofdstuk 5: klassenregels
5.01

Geen hoofddeksels in het klaslokaal.

5.02

Tijdens instructie door de klassenleerkracht geen geloop door de klas.

5.03

Elk kind heeft een paar keer per jaar klassendienst of een wekelijkse taak, dit gebeurt na
schooltijd.

5.04

Na afloop van de lessen stoel op tafel.

5.05

Er mag incidenteel buiten worden gegeten. De eigen prullenbak moet dan wel mee naar
buiten.

5.06

Toiletbezoek: Niet het eerste half uur of de laatste vijf minuten van een les.

Hoofdstuk 6: pleinregels
6.01

Op het schoolplein geldt een fietsverbod. Dus afstappen bij het toegangshek.

6.02

Meegebrachte fietsen moeten in de fietsenrekken.

6.03

Het is niet toegestaan om met de ingangshekken te spelen.

6.04

Er mag voor schooltijd niet met ballen gespeeld worden. Tijdens de pauze mag er wel met
een bal worden gespeeld, maar er wordt niet gevoetbald.

6.05

Tijdens de pauze geen kinderen in de halletjes!

6.06

Leerlingen komen door hun eigen ingang de school binnen.

6.07

Kleuters en de andere groepen hebben hun eigen speelterrein.

6.08

Leerkrachten hebben bij toerbeurt pleindienst.

Hoofdstuk 7: gymnastiekregels
7.01

Als een groep naar het gymlokaal gaat, is de afspraak in de school niet praten. Praten is in
Iedersland en de loopbrug wel toegestaan, schreeuwen en rennen niet!

7.02

Kleding en tassen aan de kapstok, schoenen netjes onder de bank.

7.03

In de gymles is het niet toegestaan sieraden, horloges of lang haar (mag wel in een staart) te
dragen i.v.m. de veiligheid.

7.04

Geen sportschoenen met zwarte zolen. Ook geen normaal buitenschoeisel.

7.05

Niet zonder toestemming van de leerkracht in de gymzaal.

7.06

Vóór de gymles wel in de gymzaal, maar niet op de toestellen.

7.07

Na afloop van de gymles is het verplicht douchen.

7.08

Na het douchen afdrogen in de doucheruimte. Let op natte voeten!

7.09

Als een kind niet kan deelnemen aan de gymles, is een melding van de ouders (mondeling of
schriftelijk) verplicht.

