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Algemeen  

Schoolregels zijn nodig om ervoor te zorgen, dat iedereen zich prettig en veilig voelt op school.  

Kinderen, ouders en leerkrachten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het respectvol met 

elkaar, de materialen en het schoolgebouw om te gaan. Wanneer wij uitstapjes of excursies 

maken, houden wij ons aan deze afspraak. Elke groep stelt aan het begin van het 

schooljaar zijn/haar eigen groepsregels op, die samen met de kinderen worden bedacht en 

afgesproken. Onder deze groepsregels wordt door iedereen de handtekening gezet.  

  

De Gouden regels  

❖ Iedereen voelt zich op zijn best, als niemand wordt gepest;  

❖ Voor groot en klein zullen we aardig zijn;  

❖ Heb respect voor elkaar, dan hebben wij een fijn jaar;   

❖ Iedereen is anders, al zijn we groot of klein je mag jezelf zijn;  

❖ De school is binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet.  

  

De gouden regels zorgen voor een gedragscode, die zorgt voor een goede en veilige sfeer 

op school. De Gouden regels worden aan het begin van het jaar met de kinderen in de klas 

besproken tijdens de Gouden weken. Zie bijlage.  

De groepsleerkracht hangt onder de Gouden regels de klassenregels.  

De Gouden regels kunnen na de kerstvakantie nog een keer kort herhaald worden, in de 

zogenaamde Zilveren weken  

  

Bij het komen en gaan van school   

Er zijn dagelijks bij het binnengaan en verlaten van de school een aantal afspraken en 

gebruiken:  

  

❖ De groepen 1 t/m 4 gaan via de hun eigen buitendeur naar binnen en buiten; 

❖ Groepen 5 en 6 gaan via de ingang van het Paviljoen;  

❖ Groepen 7 en 8 gaan via de trappen naar boven en beneden. Groepen 7 eerste trap, 

groepen 8 tweede trap;  

❖ Kinderen mogen geen gebruik van de lift maken, tenzij ze hier toestemming voor hebben.  

❖ Ouders met peuters gaan, nadat ze hun kind naar school hebben gebracht, via de 

hoofdingang van het Kindcentrum (langs het ketelhuis) naar Kaka. Het is niet de bedoeling, 

dat men binnendoor naar de kinderopvang gaat;  

❖ De leerkrachten doen de deur om 8.20 uur open;  

❖ Om 8.30 uur gaat de bel, de lessen beginnen;  

❖ Kinderen gaan, vanaf groep 1, zelfstandig de school binnen;  

❖ In de gangen blijft iedereen van elkaar af;  

❖ Wanneer er tijdens schooltijd naar binnen of buiten wordt gelopen, wordt dit rustig gedaan;  

❖ Jassen hangen aan de kapstok en tassen staan erboven;  

❖ Binnen en buiten wordt er rustig in de rij gelopen;  

De leerkrachten staan bij binnenkomst bij hun eigen deur om de leerlingen te ontvangen;  

❖ Fietsen moeten bij aankomst in de fietsenrekken, zo ver mogelijk naar achteren, voorbij de 

trappen van de bovenbouw geplaatst worden;   

❖ Fietsen van de leerkrachten worden in de ruimte tussen het paviljoen en de berging van 

de kleuters geplaatst;  

❖ Fietsen van kinderen of leerkrachten worden niet in de school geplaatst;  

❖ Tussen 08.00 en 14.45 wordt er niet op het plein gefietst.  

❖ De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan en diefstal van fietsen;  



❖ Aan het eind van de schooldag wordt de deur bij de loopbrug van de bovenverdieping 

afgesloten door de leerkrachten uit groep 8B en de benedenverdieping door de leerkracht 

die als laatste het schoolgebouw verlaat.   

❖ Iedereen controleert in zijn/ haar eigen klas en directe omgeving of de deuren en de 

(dak)ramen gesloten zijn;  

❖ Aan het begin en eind van de dag wordt door alle medewerkers het presentiebord 

bijgehouden.  

  

Bij slecht weer  

❖ Bij slecht weer in de pauze blijven alle kinderen binnen in hun eigen lokaal. De meesters 

en juffen, die volgens het rooster op het plein lopen, houden toezicht op de klassen. 

Aangevuld met stagiaires en extra leerkrachten zonder groep. De andere leerkrachten 

kunnen dan hun pauze houden, tenzij de leerkracht zelf beslist om in de klas te blijven;  

❖ De groepsleerkracht zegt tegen de pleinwacht, wat de leerlingen in de pauze in de klas 

kunnen doen of maakt hier op voorhand zelf goede afspraken over met de klas.  

  

Te laat komen/ op tijd komen  

❖ Van de kinderen wordt verwacht dat ze op tijd komen. Wanneer een kind niet aanwezig is 

in de groep, belt de groepsleerkracht of de administratieve kracht voor 8.45 uur;  

❖ Wanneer een leerling zonder toestemming een aantal dagen afwezig is zonder dat het bij 

de school is gemeld, wordt dit doorgegeven aan de leerplicht;  

❖ Bij regelmatig te laat komen worden de ouders uitgenodigd door de leerkracht;  

❖ Wanneer het te laat komen niet wordt opgelost, worden de ouders uitgenodigd door 

directie.  

  

In de klas  

  

Omgang met elkaar:  

❖ Er wordt respectvol met elkaar omgegaan. Onder respect verstaan wij: samenwerken, 

behulpzaam zijn en naar elkaar luisteren.  

  

Zorg voor de omgeving:  

❖ Spullen voor algemeen gebruik worden netjes teruggelegd op de daarvoor bestemde plek;  

❖ Wees zuinig op het buitenspeelmateriaal;  

❖ De containers met restafval worden op maandagmorgen door de leerlingen uit groep 8A 

en de container met papier op donderdagmorgen door groep 8B bij de weg gezet; \ 

❖ Er wordt zorgvuldig met leerlingengegevens omgegaan.  

  

Praktische zaken:  

❖ Er mag maximaal 1 kind naar de wc, niet tijdens de instructie;  

❖ Je wast je handen na het wc bezoek;  

❖ In de onderbouw mag je na de kring naar de wc;  

❖ Wanneer er een kind jarig is in de onderbouw, mag hij/zij iets meenemen om te laten zien;  

❖ Kinderen mogen geen gebruik maken van het kopieerapparaat.  

❖ Afspraken, zoals dokter en tandarts, worden na schooltijd gepland;  

  

 

 

 

 



In de pauze tijdens het buitenspelen op het plein  

  

Op school  

❖ De groepen staan op een vaste plek bij het naar binnengaan;   

❖ Groep 3 t/m 8 heeft een ochtend- en een middagpauze. De tijdsindeling is vastgelegd in 

een pleinrooster;  

❖ Wanneer ouders vinden dat hun kind niet mag buiten spelen, moet dit middels een briefje 

worden aangegeven.   

  

In de school  

❖ Eten en drinken of de tas wordt rustig bij de kapstok vandaan gehaald;  

❖ De groepen 1 en 2 hebben geen ochtendpauze buiten maar in de klas. De leerkracht 

bepaalt zelf wanneer er gegeten en gedronken wordt en wanneer de kleuters naar buiten 

gaan. De lunchpauze is vastgesteld.  

  

Op het plein  

❖ Binnen het hek spelen;  

❖ Spullen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn;  

❖ Eerst wordt er geprobeerd de ruzie zelf op te lossen, daarna kan de pleinwacht 

ingeschakeld worden;  

❖ Ballen worden in de hand mee naar buiten genomen;  

❖ Er wordt op de tegels gespeeld;  

❖ Onder de trappen van groep 7 en 8 wordt niet gespeeld.  

  

Afspraken plein  

❖ Voor de herkenbaarheid draagt de pleindienst gele hesjes.   

❖ Tijdens de pauzes wordt het speelmateriaal uit de buitenberging gebruikt. Tijdens de eerste 

pauze wordt de buitenberging geopend door de pleindienst. Na de laatste pauze wordt de 

deur afgesloten door de pleindienst. Dit gebeurt tijdens de ochtend- en middagpauze;  

❖ Bij de pauzewisselingen wordt het buitenspeelmateriaal in de daarvoor bestemde 

containers opgeruimd. Het wordt op een centrale plek in de buitenberging neergezet;  

❖ Tijdens de pauze spelen de groepen 3 t/m 5 op het plein voor en naast de school. De 

groepen 7 en 8 spelen op de parkeerplaats;  

❖ Kinderen mogen geen eigen meegebracht speelgoed op wielen meenemen. Bijvoorbeeld 

skateboards en skeelers.  

❖ Houd je je niet aan de pleinregels, dan wordt de leerling naar binnen gestuurd. De 

leerkracht wordt hiervan op de hoogte gesteld. Afhankelijk van de ernst geeft de pleindienst 

in overleg met de leerkracht sancties.  

  

Van en naar gymnastiek en tijdens de gymles  

❖ Kinderen in de onderbouw gaan in tweetallen in de rij staan;  

❖ Er worden geen sieraden tijdens de gymles gedragen vanwege de veiligheid;  

Brillen worden tijdens de gymles afgedaan, tenzij anders met de ouders is afgesproken. 

Dit blijft eigen verantwoordelijkheid;  

❖ De brillen, die worden afgedaan, worden op een afgesproken plek neergelegd;  

❖ Wanneer een leerling niet mee mag doen, moet er een briefje van de ouders worden 

ingeleverd;   

  

Bij computer en internet gebruik  

❖ In de klas zijn Chromebooks en/of laptops aanwezig. De leerkracht geeft aan, wanneer  en 

waarvoor dit gebruikt mag worden;  



❖ Na het gebruik worden de laptops en Chromebooks aan de stroomvoorziening gelegd;  

❖ Computers uitzetten na gebruik;  

❖ Leerkrachten houden goed toezicht op het gebruik en zijn op de hoogte van de websites, 

die kinderen gebruiken;  

❖ Sites die seks, geweld en racisme bevatten, mogen niet worden bezocht. Zie 

internetprotocol;  

❖ Misbruik van computers wordt bij de ouders en directie gemeld;  

❖ Installeren van software is niet toegestaan door leerlingen.;  

❖ Er is een internetprotocol op school, zie bijlage.  

  

Leerpleinen, kantoren en overige ruimtes   

❖ Kinderen werken alleen in de hal/leerpleinen met toestemming van de leerkracht;   

❖ Er wordt zachtjes in de hal/leerpleinen gepraat en overlegd;  

❖ De kantoren zijn geen werkplekken voor leerlingen; 

  

Dagelijks eten en drinken/ de gezonde school  

❖ Elke dag mag je, op vastgestelde tijden, eten en drinken in de klas;  

❖ In de ochtendpauze eten en drinken de groepen 1 t/m 4 binnen en de groepen 5 t/m 8 

buiten;  

❖ Het advies is om gezond eten mee te nemen zoals een broodje, een stuk fruit of groente;  

❖ De voorkeur gaat uit naar een beker voor het drinken;  

❖ Het is prettig leren en leven in een schone school. Daarom wordt afval door iedereen in de 

afvalbakken gedaan;  

❖ Oud papier wordt verzameld in de oud papierbak;  

❖ Aan het eind van de dag zijn de lokalen en de overige ruimtes opgeruimd.  

 

Traktatie en uitnodiging bij verjaardag  

❖ De jarige mag de klas trakteren met een voorverpakte traktatie; 

❖ Een gezonde traktatie heeft de voorkeur van school;  

❖ Het uitnodigen van klasgenootjes wordt buiten schooltijd gedaan en niet in de klas;  

  

Hoofdluis  

❖ De leerkracht stuurt ouders via Social Schools een bericht met wat tips en adviezen, 

wanneer er sprake is van hoofdluis in de klas;  

❖ Heeft u als ouder neten/ hoofdluis bij uw zoon/ dochter geconstateerd direct starten met 

de behandeling, leerkracht informeren, zodat hij/ zij de ouders een algemeen bericht kan 

sturen dat er neten/ hoofdluis is geconstateerd;  

 

Sieraden en andere kostbaarheden 

❖ Sieraden worden op eigen risico gedragen, dat betekent bij beschadiging of verlies de 

school niet aansprakelijk kan worden gesteld; 

 

Kledingcode De school moet rekening houden met de wet- en regelgeving met 

betrekking tot het dragen van kleding. Het kind moet zich vrij 

❖ voelen en goed kunnen deelnemen aan het onderwijs en daarin niet belemmerd worden;  

❖ Hoofdbedekking door leerlingen in de klas is toegestaan mits dit vanuit een bepaalde 

geloofsovertuiging gebeurt en dit vooraf met de directie is besproken;  

❖ De kinderen worden verwacht verzorgd op school te komen;  

❖ Het is verstandig om de naam van het kind met een watervaste pen in de jassen en laarzen 

te zetten (kleuters).  



  

Mobiele telefoon, tablets en spelcomputers  

❖ Wanneer kinderen een mobiele telefoon meenemen, leveren ze deze meteen in op de 

afgesproken plaats. De mobiele telefoons worden uitgezet. Spelcomputers, tablets en 

andere apparaten worden niet meegenomen;  

❖ De mobiele telefoon wordt tijdens schooltijd niet gebruikt.   

❖ Het meenemen van de mobiele telefoon is op eigen risico. School is niet aansprakelijk voor 

verlies, diefstal, vernieling of beschadiging.  

  

Beeldopnames en foto’s  

❖ Soms worden er voor bepaalde doeleinden beeldopnames of foto’s gemaakt. Bij het 

inschrijven van uw kind wordt hiervoor toestemming gevraagd;  

❖ Bij bijzondere omstandigheden, zoals opnames door een extern bureau om bijvoorbeeld 

stagiaires te observeren, wordt er toestemming aan de ouders van de kinderen uit die 

groep gevraagd;  

❖ Ouders worden van te voren gevraagd om toestemming te geven voor het plaatsen van 

foto’s bijvoorbeeld op Social School, rapport ed.   

  

Schoolverzekering tijdens uitstapjes   

 

❖ Er is een verzekering via Stichting Ultiem bij de AON waar de schadeverzekering 

inzittenden, ongevallen collectief, aansprakelijkheid onderwijsinstelling en 

bestuursaansprakelijkheid valt. Het betreft de VOS/ABB pakketpolis. De schoolreizen en 

korte excursies van de kinderen zijn hierbij inbegrepen.  

 

De veilige school - algemeen   

❖ Er is een ontruimingsplan aanwezig;   

❖ De ontruimingsoefening wordt 2 keer per jaar gepland en ongepland uitgevoerd;  

❖ De ontruimingsoefening is door de werkgroep van Bhv’ers vastgelegd in een 

ontruimingsdocument.  

❖ Met klachten kunnen de leerlingen, de ouders en de leerkrachten terecht bij de 

aandachtsfunctionaris.   

❖ Er is een klachtenregeling aanwezig;  

Ondanks alle moeite die wij doen om ervoor te zorgen dat de leerlingen van De Theo 

Thijssenschool als een fijne school ervaren en om een veilige plek voor iedereen te zijn, 

kunnen we niet uitsluiten dat er op onze school gepest wordt. Wij proberen het pesten 

zoveel mogelijk te voorkomen en binnen de perken te houden.  

❖ In de groepen wordt het pestgedrag besproken. Wij gebruiken de methode KWINK. Er 

wordt gewerkt aan een speciaal protocol om het pesten tegen te gaan.  

 

Gevonden voorwerpen  

❖ Ieder jaar blijven er op school spullen liggen van kinderen zoals: jassen, tassen, sjaals, 

gymkleding enz. Voor elke vakantie wordt alles op tafels gelegd en wat niet meegenomen 

wordt, gaat naar een kledingactie.  

 

 

 

 

 

 



Afspraken en regels schoolreis/schoolkamp  

Algemene regels groepen 1 tot en met 8  

❖ De kinderen luisteren naar de begeleiders die meegaan op de excursies;  

❖ De eigen leerkracht en de stagiaires gaan mee op schoolreis, aangevuld met ouders uit de 

O.R. en de M.R.;  

❖ Wanneer deze ouders van de O.R en de M.R. niet meegaan, vraagt de leerkracht  andere 

ouders om mee te gaan.  

❖ Uitzondering op de regel is bijv. ouder(s) van een leerling met medische bijzonderheden;  

❖ In de groepen 7 en 8 gaan, naast de leerkrachten, ouders mee op schoolkamp. Het aantal 

ouders hangt af van de groepsgrootte;  

❖ De kinderen nemen geen mobiele telefoon mee op schoolreis/schoolkamp;  

❖ De foto’s worden door de leerkracht tijdens de schoolreis/schoolkamp gemaakt;  

❖ De leerkracht zorgt voor de verspreiding van de foto’s via Social Schools en weet van 

welke kinderen geen foto’s gepubliceerd mogen worden om privacy redenen;  

❖ Tijdens schoolreis/schoolkamp mogen de kinderen eten, drinken en een beetje snoep 

meenemen. Geen geld, telefoons en spelcomputers;  

❖ Het reisdoel wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld door de leerkrachten van de 

groepen. Eén van de leerkrachten neemt de organisatie op zich.  

 

 


