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In dit document kunt u snel de regels en afspraken nalezen zoals ze op 

onze school gelden. 
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Wijziging persoonsgegevens 
Soms veranderen er zaken in het gezin, bijvoorbeeld andere  
telefoonnummer(s), banknummers, echtscheiding, verhuizing enz.  
Vaak wordt vergeten de school hiervan op de hoogte te stellen.  
Hierdoor ontstaan soms onnodige problemen. Het zou fijn zijn de  
school over dergelijke zaken zo snel mogelijk in te lichten.  
 

"Als de sirenes loeien". 
Groot Alarm: Indien er groot alarm is, mag niemand het schoolgebouw verlaten, tot dat het 
signaal "Einde alarm" is gegeven. 
Overig Alarm: Bij andere vormen van alarm wordt gehandeld conform het calamiteitenplan van 
de school. 
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Ziek/bezoek arts 
Ziek: Wordt een kind ziek op school, dan zal de leerkracht proberen de ouders telefonisch te 
bereiken, zodat het zieke kind kan worden afgehaald. In principe mag een kind niet alleen naar 
huis. We zullen van school uit bij begeleiding naar huis/ dokter e.d. een kind altijd met twee 
volwassenen begeleiden (mits ons dit organisatorisch lukt!). 
 
Bezoek arts: Indien dit tijdens schooltijd is, dient het kind op school te worden afgehaald.  
 

Kwijtraken/vernielen van schoolspullen 
Bij vernieling van schoolspullen zullen de kosten verhaald worden op degene die het aangaat.. 
Een en ander kan dan veelal tegen kostprijs, al dan niet via de eigen WA-verzekering, 
geregeld worden. Eerlijkheid hierbij is steeds het belangrijkste. 
Bij het kwijtraken van schoolboeken e.d. zullen we de kosten hiervan in rekening moeten  
brengen. 
 

Naar school brengen 
Onze school ligt aan smalle straten. Als u uw kind met de auto  
brengt, stop dan niet in de buurt van de schoolingang. Dit kan  
gevaar opleveren. Brengt u uw kind met de fiets naar school, wilt u er  
dan s.v.p. op letten, dat de schoolingang en de stoep vrij blijven.  
Gebruik de extra fietsenstalling aan de Langhaagweg (fietsers!!).  
Versper de ingang van de bovenbouw aan het Grasgraefken a.u.b. niet.  
Laat ons samen zorgen voor een veilige situatie!  
Zelfstandig met de fiets 
Leerlingen mogen met de fiets naar school komen (is de afstand echter beperkt dan heeft 
lopend komen de voorkeur, mede gelet op de plaats om fietsen neer te zetten). Het rijwiel 
wordt op de daarvoor bestemde plaatsen neergezet. Op de speelplaats mag niet gefietst 
worden. De school is niet aansprakelijk voor schade aan rijwielen. 
 
 

Voor schooltijd: 
Kinderen mogen pas 15 minuten voor aanvang van de lestijd op de speelplaats aanwezig zijn. 
Dan is er ook toezicht door een van de 3 leerkrachten. Kinderen die op de speelplaats zijn, 
mogen de speelplaats niet meer verlaten. 
Zonder toestemming van de toezicht houdende leerkracht, mogen kinderen voor schooltijd het 
gebouw niet in gaan.  
Bij regenweer beslist de toezichthoudende leerkracht het tijdstip van binnenkomst in het 
schoolgebouw. 
 

Binnenkomst 

Als de 1e zoemer gaat (5 minuten voor lesaanvang), gaan de leerlingen in de bovenbouw 
zelfstandig naar binnen. De kinderen komen het gebouw binnen aan de kant, waar hun klas 
zich bevindt. Dit geldt ook voor het verlaten van het gebouw. 
In de onderbouw gaan de leerlingen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van de 
groepsleerkracht rustig naar binnen. 
Bij de 2e zoemer starten de lessen 
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Ophalen kinderen na gym- of zwemles  

Omdat er nogal wat onduidelijkheid bestond over wanneer wel en niet kinderen kunnen 
worden opgehaald vanaf gymzaal en zwembad, hebben we de afspraak daarover in het team 
nog eens besproken.  
 
• Vanwege het feit, dat de kinderen gedurende de schooltijd onder de verantwoordelijkheid van 
de leerkracht (school) zijn, moet de leerkracht ook gedurende deze tijd direct zicht op de 
kinderen hebben (dit ook i. v. m.  de verzekering) èn 
• Vanwege het feit, dat groepen ook vaker begeleid worden door invalleerkrachten, kunnen we 
moeilijk werken met allerlei “mitsen en maren”.  
 
De afspraak luidt nu als volgt:  
Als de gymles/zwemles eindigt gelijk met de schooltijd, dan kunnen de kinderen vanaf de 
gymzaal/zwembad naar huis gaan, of opgehaald worden.  
Eindigt de gym/zwemles niet gelijk met de schooltijd, dan lopen alle kinderen met de leerkracht 
terug naar school.  
 

Hoe veilig zijn onze gymlessen? 

U verwacht natuurlijk 100%.  U heeft hier recht op.   
De gymzaal en de gymtoestellen worden ieder jaar gekeurd.  De leerkracht let er op, dat de 
leerlingen zich veilig gedragen.  (Een ongelukje kan altijd gebeuren).  Toch zijn er kleine 
dingetjes, die de gymles onveilig kunnen maken.   
Normaal mogen de leerlingen geen horloges, armbanden en ringen tijdens de les dragen (nog 
liever: laat de sieraden op de gymlesdagen thuis, dan raakt er ook niets zoek).  Maar op dit 
moment zijn er een aantal leerlingen, die kettinkjes en armbandjes dragen, die ze niet af 
kunnen doen, zonder deze stuk te maken.  Deze sieraden zijn daarom onveilig.  Denk maar 
eens aan ringenwerk of klimmen in de touwen.  Ook kan een andere leerling bij balspelen er in 
blijven haken en dan kunnen er ongelukken gebeuren.  
 
Afspraak: Tijdens de gymlessen dragen we geen enkel sieraad.  Doet uw kind het toch, dan is 
dat op eigen risico.  
 

Huiswerk 

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen huiswerk mee naar huis en hebben zij de plicht het aan hen 
opgedragen huiswerk te maken / te leren.  
Het huiswerk dient verzorgd op school ingeleverd te worden.( stevige map of schooltas) 
 

Hoofdtelefoons 
Het computergebruik aan onze school heeft een gestage ontwikkeling doorgemaakt. Hierbij is 
het gebruik van hoofdtelefoons vaak onontbeerlijk.  
Elk kind krijgt een hoofdtelefoon van schoolwege verstrekt. Het kind is er zelf verantwoordelijk 
voor. Indien dit apparaatje sneuvelt (vaak is kabelbijten of spelen met de oortjes de oorzaak), 
dan kunt u een nieuwe kopen voor € 5,-.  
 

Smartphones e.d. 
Steeds meer kinderen hebben de beschikking over een mobiele  
telefoon, iPod e.d.. Wij wijzen u er op dat het gebruik van deze  
apparatuur tijdens schooltijd niet is toegestaan. Deze apparaten zijn niet  
nodig op school en als ze uitzonderlijkerwijs na overleg met school toch  
mogen worden meegenomen, dienen ze uitgeschakeld te zijn!  
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Schoolreis 
Aan het einde van ieder schooljaar wordt er een schoolreis georganiseerd. Groep 1 t/m 7 gaat 
dan naar een leuke bestemming. De werkgroep schoolreis zorgt voor de invulling en 
organisatie van deze gebeurtenis. Aan ouders wordt per leerling een bijdrage gevraagd voor 
deelname aan de schoolreis. De hoogte van deze bijdrage hangt af van de bestemming en de 
buskosten. 
   

Schoolkamp 
Aan het einde van de basisschoolperiode gaan de schoolverlaters 3 dagen op schoolkamp. 
Het doel van het kamp is de gezamenlijke beleving: samen kamperen, eten, slapen en spelen. 
Het kamperen zien we als een belangrijk onderdeel van de afsluiting van de 
basisschoolperiode. Dit schooljaar gaan we naar de Kalei in Dilsen-Stokkem. 
Vertrouwenspersonen 
 

Honden op school 
De school is zeer zeker niet “anti-hond”, maar omstandigheden zorgen ervoor dat we 
afspraken moeten maken over de aanwezigheid van honden in de school en op de 
speelplaats.  
Een sticker op onze toegangsdeuren geeft al jaren aan, dat honden in school niet zijn 
toegestaan, (mits op uitdrukkelijke toestemming van de directie) omdat verschillende kinderen 
allergisch zijn voor hondenharen.  Voor de speelplaats geldt, dat er geen honden mogen 
worden uitgelaten.  Bij het halen en brengen van kinderen willen we vragen de hond aangelijnd 
te houden en niet de speelplaats op te lopen, omdat er kinderen zijn, die bang voor honden 
zijn.  Verder kan een hond anders reageren dan normaal door de drukte en het gegil van 
kinderen.  Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking !! 
De schoolleiding.  
  
 


