afspraken

plein
 Leerplein 1 gebruikt bij aanvang van de ochtend/middag de ingang bij het buitenspelmateriaal.
Leerplein 2 gebruikt de ingang bij de Wilgebieb en leerplein 3 de ingang bij psz Takkie. De
leerkrachten begeleiden de groep aan het eind van de ochtend/middag naar buiten.
 We gebruiken de ingangen aan de pleinkant van de school omvoor de pauze/buiten spelen met
de kinderen de school in en uit te gaan. Daar staat een “ballenbak” om spelmateriaal in te
bewaren. Kinderen nemen geen bal/spelmateriaal mee van huis.
 fietsen in de fietsenrekken, onderbouw stalling is op het plein de bovenbouw aan de kant van
het gezondheidscentrum;
 groep 8 mag op het betonplein en/of Cruijffcourt. 1 dag in de week mag groep 7 (om de week
met de Brandaris);
 melk/fris en” tussendoortje” opdrinken, tussen 9.30-11.00 uur, mag in de diverse ruimtes.
Echter niet tijdens instructies en bij gebruik van chromebook, Ipad of computer;
 tijdens de pauzes en vóór schooltijd blijven we buiten, denk aan de wc;
 vanaf 13.00 uur pas weer op plein i.v.m. overblijvers;
 voetballen alleen in de ochtendpauze, naast ib ruimte met doeltjes (zie rooster);
 bal op het dak: om 15.15 uur o.l.v. leerkracht ladder pakken/bal pakken, ladder opruimen;
 geen tikkertje op de klimtoestellen;
 tussen de middag geen leerlingen van de overblijf bij Jumbo of snackbar;
rooster voetballen plein:
naast ib ruimte
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
speelmaterialen
 karren, fietsen en steppen alleen voor kleuters;
 in de pauze mogen zandbakmateriaal, paardenlijnen, loopklossen en springtouwen gebruikt
worden, graag wel weer opgeruimen na de pauze;
weeksluiting
 naar speellokaal vanaf groep 8: 12.00 uur;
 bespreek in de groep het gedrag tijdens het wachten en de weeksluiting;
 start 12.05 uur, einde 12.25 uur (meet de duur van de weeksluiting!!);
 laat kinderen naar tafels/stoelen lopen i.p.v. rennen;
 naar de klas terug beginnen met kleutergroepen (omroepen via geluidsinst.)
 kluis, dir. en personeelskamer op slot, leerkracht leerplein 2A doet dit;
 leerkrachten halen zelf attributen voor weeksluiting in div. groepen;
 groep 8 zet meubilair klaar;
 leerlingen gr 8 zetten installatie klaar;
 groep 8 ruimt op;
 leerkrachten verspreiden zich in de zaal;
 winnaars prijs sporttoernooi worden bij aanvang gehuldigd, doorgeven s.v.p.;
afvalcontainer
 vrijdagochtend, groep 8 zet hem buiten;
21-12-2018

 oud papier, dinsdag ochtend container aan de straat zetten.
entree
 leerkrachten uiterlijk om 08.00 en 12.55 uur op school;
 eerste bel gaat om 8.20 en 13.10 uur, tweede bel (aanvang lessen) om 08.30 en 13.15 uur;
 pauze: gr. 3-8 10.15–10.30 uur;
 geen middagpauze inplannen, groep 3 e.a. op eigen inzicht tot aan herfstvakantie, indien er
kleuters buiten spelen evt. een andere plek zoeken i.v.m. aantal;
 einde pauze: groepen verzamelen op afgesproken punt op plein, leerkracht neemt groep mee
naar lokaal: we lopen rustig door de gang;
 voeten vegen, laarzen onder kapstok;
 stepjes, skates en rolschaatsen laten we thuis vanwege de drukte op het plein voor schooltijd;
 jassen en tassen aan de kapstok, bij de “eigen”ingang;
schoolgebouw
 geen kinderen vóór schooltijd in schoolgebouw. Leerkrachten zijn voor de eerste bel in de klas
aanwezig;
 met groep begeleid wandelen door school;
 voor gymles: samen met je groep naar buiten en naar de sporthal;
 bij aanvang pauze samen met je groep naar buiten;
 bij activiteit in andere ruimte hou je als leerkracht toezicht of regel je toezicht;
 na schooltijd eigen kapstokken 'leeg'maken, denk aan luizenzakken!;
 we ruimen aan het eind van de les alle ruimtes op waar we gebruik van maken;
 tussendeur bij lokaal 3/7 ivm brandvoorschriften: dicht tussen 15.30 en 08.30 uur;
 IB / ICT-kamer is personeelskamer: géén leerlingen!
kluis
 geen kinderen in de kluis;
 kostbaarheden zoals spaarpotjes: in kast in kluis ‘achter slot’ opbergen;
 leerlingvolgsysteem in IB-kamer: kasten afsluiten;
 ruim na het knippen/plakken/kopiëren je eigen materialen op: werkbank = leeg!;
 het op één na laatste uit de voorraad gehaald: lever bestelbriefje in bij directie;
handvaardigheid
 ruim werkstukken op in eigen lokaal(stellingkast);
 laat geen verf e.d. staan voor de volgende groep....;
 resten karton/ papier in de eigen klas bewaren;
 lokaal netjes om 15.00 uur i.v.m. Binkie;
 geen kinderen in hava-kasten laten komen;
 vertel hulpouders van afspraken opruimen;
 opruimen zoals het hoort, leerkracht controleert;
laadjes leerlingen
 1 keer per week opruimen en controleren;
 let bij controle op, info’s, brieven voor ouders;
 niet alle schoolboeken in laadje, opruimen in kast!
 leerkracht toont voorbeeldgedrag: ruim 1x per week bureau, kasten en vensterbank op;
 alleen pen en potloden van school gebruiken.
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keuken
 bij taak hoort: afwasmachine in/uitruimen aanrechtblad boenen (zonodig met jif),koffieapparaat doorspoelen, rolluik sluiten, 2 ‘sloten’ tussendeur dicht met klink, tafel teamkamer
afnemen;
 alle leerkrachten: tussen de middag bekers, borden en bestek: in afwasmachine plaatsen;
 koelkast: let op datum houdbaarheid!!;

diverse afspraken
o na elke vakantie starten met luizenzakken, na eerste signaal twee weken gebruiken, na
schooltijd en in pauzes de zakken netjes op de kapstok achterlaten, na twee weken is er
controle, innemen en opbergen;
o

trakteren jarige; alleen in de pauze, rondgaan met kaart bij andere leerkrachten;

o

kinderen mogen voor het voorbereiden van hun spreekbeurt in overleg met eigen leerkracht
eerder de school in;

o

telefoon school: (doel: altijd bereikbaar) dus: dir, locatieleider, ib/ict, concierge, lkr. lokaal 1;
maar: gaat deze meerdere keren over, neem op.

o

mobiele telefoons leerkrachten onder werktijd op stil;

 Het is voor leerlingen op het Wilgerijs niet noodzakelijk een mobiele telefoon bij zich te hebben.
Leerlingen die wel een telefoon meenemen leveren deze bij aanvang van de school bij de
leerkracht in, de verantwoording voor het toestel blijft bij de ouders van de leerling.
 In groep 8 wordt de smartphone soms gebruikt voor onderwijskundige activiteiten, onder
begeleiding van de groepsleerkracht is de telefoon dan wel toegestaan.
Schoolafspraken m.b.t. gebruik foto- en filmmateriaal van leerlingen
o Op het inschrijfformulier wordt ouders toestemming gevraagd of kinderen met foto’s op
facebook / website van het Wilgerijs mogen staan.
o Aan het begin van elk nieuw schooljaar krijgen alle leerlingen een brief mee ter controle van
de NAW gegevens. Op deze brief wordt vanaf schooljaar 2016-2017 ook de vraag gesteld of
kinderen met foto’s op facebook / website van het Wilgerijs mogen staan. Als ouders
aangeven dat hun kind niet gefotografeerd mag worden gaat de leerkracht met hen in
gesprek om vast te stellen of het wel mag bij bijv. de schoolfotograaf.
o Leerkrachten houden bij schoolactiviteiten rekening met leerlingen die niet op de foto / film
mogen. Waar mogelijk geven zij dit aan bij derden, het team van het Wilgerijs kan geen
invloed uitoefenen op “fotografen” van buitenaf.
Bij buitenschoolse activiteiten waar alleen het Wilgerijs aanwezig is wordt met de
schoolafspraken rekening gehouden. Bij door school georganiseerde activiteiten waarbij
foto’s gemaakt worden geeft de leerkracht door welke leerling niet gefotografeerd mag
worden. Deze kinderen krijgen evt. een duidelijk kenmerk, bijvoorbeeld een hesje, zodat de
“fotograaf” kan zien om welk kind het gaat.
o Leerkrachten geven bij de overdracht naar de volgende groep aan welke kinderen niet op de
foto / film mogen.
o Als wij vanuit school foto’s / filmpjes maken van activiteiten fotograferen we alleen groepjes
kinderen vanaf enige afstand. Wij fotograferen geen individuele kinderen in close up.
o Tijdens de planning van het nieuwe schooljaar bespreekt het team jaarlijks van welke
activiteiten we foto’s delen via website en / of facebook.
o collega’s die met hun groep corvee hebben vegen 1x in die week het plein, verwijderen
onkruid en ruimen zwerfafval rond de school op;
o Concierge checkt het plein maandag voor schooltijd;
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Afspraken m.b.t. de overblijf
Om 12.00 uur gaan de kinderen naar de overblijfruimte, indien nodig gaan ze eerst naar de w.c.
Er wordt gegeten in het speellokaal en het havalokaal. Er gelden zoveel mogelijk dezelfde regels.
We gebruiken vanaf nu de deuren die aan het plein grenzen, ook als kinderen naar de toilet gaan.
Als in het speellokaal de klimrekken staan, of een andere activiteit plaats vindt eet de bovenbouw in
de hal en de onderbouw in het hava lokaal. Er worden extra tafels en stoelen van het podium
gebruikt.
























de boven en middenbouw gaan eerst naar buiten, de onderbouw begint met eten
tassen en jassen meenemen naar de overblijfruimte; in de gang jas ophangen en de schoenen uit doen
na een vakantie de luizenzak ook ( tot na de controle )
na het controleren van de aanwezigen gezamenlijk starten met eten.
tijdens het eten blijft iedereen zitten.
we blijven van andermans spullen en eten af
we eten ons brood, fruit en drinken op ( voor de slechte eters in ieder geval 1 boterham ) de
slechte eters worden door de overblijfkrachten zoveel mogelijk gestimuleerd. We vragen met
nadruk om de kinderen een verantwoorde lunch mee te geven
brood dat niet opgegeten wordt gaat mee terug naar huis
bij slecht weer spelen we binnen , in het speellokaal en in het hava lokaal
in de kast in de gang staan spelletjes en tekenspullen
er mag gespeeld worden met het kleine gymmateriaal ( hoepels, pionnen e.d. ) niet met de
spullen uit de kast
de rubber ringen zijn bedoeld om mee te rollen, stokken worden alleen gebruikt om te bouwen
binnen doen we geen tikspelletjes, geen voetbal en gaan we niet rennen, dit om te voorkomen
dat kleine kinderen omver gelopen worden
als er klimtoestellen opgesteld staan voor kleutergym mag er op gespeeld worden, maar geen
tikkertje en niet op sokken i.v.m. uitglijden
de computers worden niet gebruikt
opruimen van het spelmateriaal ( binnen en buiten ) doen we met z’n allen, in het buitenhok en
in de kleedkamer mogen geen kinderen komen. De overblijfouders controleren of het materiaal
goed is opgeruimd.
als we naar buiten gaan, gaan we per groepje, de tassen worden opgehangen in de gang bij de
overblijfruimte
er blijft 1 overblijfouder binnen voor de kinderen die rustig willen tekenen, een boekje willen
lezen of een spelletje willen doen
we gaan eerst naar de w.c. voordat we naar buiten gaan, alleen de toiletten bij de overblijfruimte
worden gebruikt
als je buiten bent ga je niet naar binnen zonder het te vragen aan de overblijfouder

PLEINafspraken

karren en fietsen buiten zijn alleen voor de kleuters

touwen zijn voor touwtjespringen, geen touwen op het klimrek en aan karren vastmaken etc

iedereen blijft op het schoolplein,

kinderen die om wat voor een reden ook van het plein af willen moeten eerst toestemming
vragen

groep 8 mag naar het asfalt, wekelijks met Cruijff Court afgewisseld

we hebben respect voor elkaar en andermans eigendommen

kinderen die niet overblijven mogen voor 13.00 uur niet op het plein komen.
Als er regelmatig toch kinderen te vroeg zijn wordt dat door de overblijfouders gemeld bij de
groepsleerkrachten. Zij gaan in gesprek met de ouders.
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Hopelijk houdt iedereen zich zoveel mogelijk aan deze regels. Moeilijkheden tussen kinderen
worden met de betrokkenen besproken en er wordt gezamenlijk een oplossing gezocht. Mochten er
tijdens het overblijven toch problemen ontstaan, dan wordt met de betrokken leerkracht overleg
gepleegd. En zonodig een gesprek met de directie en de ouders.
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