Schoolregels Aloysiusschool
Eén van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen met plezier naar school gaan. Voor een goede sfeer
zijn er schoolregels nodig en maken we afspraken met kinderen en hun ouders.

Regels voor de ouders








Ouders onderschrijven het beleid van de school
Als ouder maakt u een bewuste keuze voor een school die u aanspreekt. Deze keuze houdt ook in dat het
beleid van de school vervolgens gesteund wordt. Houdt uw kind zich niet aan de regels, dan bent u als ouder
daar mede verantwoordelijk voor.
Wij verwachten van ouders dat ze hun kind(eren):
op tijd op school laten komen;
niet onnodig laten verzuimen;
leren om respect voor medeleerlingen en leerkrachten te hebben;
ondersteunen bij huiswerkactiviteiten;
aanleren om geen grove taal te gebruiken;
aanleren dat geweld geen oplossing is.
Verloren en gevonden voorwerpen
Het komt nogal eens voor dat kinderen allerlei spullen op school kwijtraken. Enkele raadgevingen om dit te
voorkomen:

het dragen of meebrengen van oorbellen, kettingen, horloges, ringen en dergelijke is voor eigen risico.
Laat ze liever thuis.

smartphones en geluid- of beeldapparatuur ook graag thuislaten; neem je ze wel mee, dan is de school
niet aansprakelijk voor schade of diefstal, ook niet bij conflicten tussen kinderen;

zet naam in jassen, laarzen en sportkleding;

controleer geregeld of uw kind iets kwijt is;

Indien er toch spullen vermist worden, kijk dan even in de kist met gevonden voorwerpen bij de
administratie. Als we iets vinden, leggen we het daar neer.
Eten en drinken
's Ochtends kunt u uw kinderen een gezond tussendoortje meegeven. Geef niet teveel mee. Het advies voor
het drinken: Alle vruchtensappen, yoghurtdrankjes e.d. zitten boordevol suiker, dus geef liever water mee.
Geen snoepgoed om de welbekende reden. Op school mag immers onder de lessen niet gesnoept worden.
Vrijdag geeft u uw kind een stuk fruit mee als tussendoortje. Op andere dagen zien we dit ook graag.
Fietsen
In verband met de overlast en de beschadiging van fietsen geven we het advies om zo weinig mogelijk met de
fiets naar school te komen. Dit geldt uiteraard niet voor die kinderen die wegens de afstand genoodzaakt zijn
om met de fiets te komen of die met de fiets naar gym gaan. De fietsen dienen netjes neergezet te worden op
de afgesproken plaatsen. Beschadigingen en diefstal zijn voor eigen risico.
Schoolboeken
In principe nemen kinderen geen schoolboeken mee naar huis. Boeken die nodig zijn voor het voorbereiden
van spreekbeurten of boekbesprekingen vormen hierop een uitzondering. Als er boeken mee naar huis gaan,
moet ervoor gezorgd worden dat ze netjes blijven en niet zoek raken. Schade moet helaas door u vergoed
worden. We adviseren alle kinderen een abonnement op de openbare bibliotheek te laten nemen. Dat kost
niets.
Rookverbod
Een rookverbod geldt in het gehele schoolgebouw en op de voor kinderen zichtbare plaatsen op het speelplein.
Ook het roken bij evenementen waar in schoolverband als begeleiding aan wordt meegedaan, is in de zichtbare
nabijheid van kinderen niet gewenst. Denk dan bijvoorbeeld aan de avondvierdaagse, een schoolreisje of een
sporttoernooi.

Regels voor de kinderen
Binnenkomen en weggaan:
 Vanaf 08.20 uur mag je het plein op en de klas in.
 Je komt rustig binnen.
 Je hangt je jas en tas netjes op en zet je eten en drinken op de afgesproken plaats.
 Om 08.30 uur zit je in de klas.
 Je gaat naar huis als de leerkracht toestemming geeft.
 Na 12.15 uur of na 14.35 uur kan de leerkracht je nog 15 minuten in de klas houden om je te spreken, je
werk te laten afmaken of de klassendienst te doen. Jij werkt in die tijd vlot door. Als het langer duurt, stel
jij of stelt de leerkracht je ouders hiervan op de hoogte. (Deze regel geldt niet voor de groepen 1 en 2)
Omgaan met elkaar:
 Er is sprake van normen en regels. Normen geven aan hoe we met elkaar omgaan. Regels maken dit
nog specifieker.
Norm: Ik mag er zijn, jij mag er zijn.
 Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Je accepteert dat niet iedereen gelijk is of hetzelfde denkt.
 Je toont belangstelling en hebt waardering voor anderen en voor wat zij presteren.
 Je begroet elkaar aan het begin van de dag en als je weer naar huis gaat.
 Je helpt een ander als hij/zij erom vraagt en vraagt ook om hulp als jij dit nodig hebt.
Regels
 Je spreekt elkaar fatsoenlijk aan en noemt elkaar bij de naam.
 Je spreekt op een positieve manier over een ander. Geef opstekers, geen afbrekers.
 Als het gedrag van een ander jou of anderen tot last is, spreek je diegene hier rustig op aan of meld je
het aan de juf als dit niet mogelijk is.
 Je doet een ander geen pijn en raakt anderen niet aan als zij dit niet willen.
 Je blijft van de spullen van anderen af, tenzij je toestemming hebt om ze te gebruiken.
 Je zorgt ervoor dat anderen rustig kunnen werken.
Taken en werken
 Je begint met het einddoel voor ogen
 Je doet de belangrijke zaken eerst en deelt je tijd goed in.
 Je houdt je boeken, schriften en kastje netjes en ruimt op wat je gebruikt hebt.
 Je maakt je opdrachten en taken af en werkt netjes en verzorgd.
 Je gebruikt de tijd in de les die je hiervoor krijgt.
 Je vraagt hulp als je er zelf niet uitkomt.
 Als jij je goed inzet en toch het werk niet afkrijgt, bespreek je dit met de leerkracht.
 Je let op bij de instructie en geeft aan als je het niet begrijpt.
 Vanaf groep 5 schrijf je met een Stabilo-pen, tenzij je een andere afspraak met de leerkracht hebt.
Eten en drinken
 Onder lestijd mag alleen worden gesnoept wanneer een jarige trakteert.
 Eten en drinken duurt ongeveer 10 minuten, neem dus niet teveel mee.
 Je ruimt je beker, bakje en verpakking weer op voordat je naar buiten gaat of met je werk verder gaat.
 Bij het eten en drinken zit je op een stoel.
Algemeen
 Oogcontact is belangrijk. Draag geen kleding of hoofddeksel dat dit belemmert.
 Jassen en tassen hang je aan een haak in de gang.
 Zakmessen, aanstekers en andere gevaarlijke voorwerpen neem je niet mee naar school. Ze worden
direct ingenomen.
 Er gaat slechts één jongen of één meisje tegelijk naar het toilet.
 Je mag tussendoor naar het toilet, behalve tijdens instructie of vertelling.
 In de gangen en hallen spreek je zacht of ben je stil en loop je rustig. Zorg dat anderen geen last van je
hebben.
 Je vergoedt schade die je veroorzaakt hebt.

