
11. ALGEMENE REGELS EN AFSPRAKEN

Voor en na schooltijd

Wij verzoeken u om uw kinderen niet eerder dan 8:15 uur op de speelplaats te laten komen.

We rekenen er natuurlijk wel op dat de kinderen op tijd zijn, zodat de lessen na aanvang niet

onnodig gestoord hoeven te worden.

Om 8:20 uur gaat de eerste bel; dan mogen de leerlingen naar

binnen. Om 8:27 uur gaat de tweede bel; dan moeten alle

leerlingen naar binnen want om 8:30 uur beginnen de lessen.

Bij het uitgaan van de school willen wij u verzoeken om uw kind

op tijd af te halen. Dit ook om onnodige paniek bij de kinderen te voorkomen. De

leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 komen om 14:00 u. met de kinderen naar buiten. De

verantwoordelijkheid voor uw kind ligt een kwartier voor en na schooltijd bij de betreffende

leerkracht. Daarbuiten ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders of verzorgers.

Parkeren

Rond de tijden dat de school begint en eindigt mag er voor de school niet geparkeerd

worden. Dit om het halen en brengen van de kinderen zo veilig mogelijk te maken.

Beleid medicijnverstrekking

Binnen SKO West-Friesland is er beleid over het verstrekken van medicatie aan kinderen.

Omdat De Ark onderdeel is van deze stichting, is deze dus ook voor ons van toepassing.

Dat houdt in dat de leerkrachten geen medicatie (ook geen paracetamol) mogen verstrekken

aan een kind zonder de toestemming van de ouders/verzorgers.

Mocht het nodig zijn dat de leerkracht wel medicatie verstrekt aan een kind, dan moeten de

ouders/verzorgers hier schriftelijk toestemming voor geven.

De formulieren die hiervoor nodig zijn kunnen de ouders/verzorgers vragen bij de directie

van onze school. Ook voor verdere vragen over het beleid medicijnverstrekking kunnen de

ouders/verzorgers terecht bij de directie van onze school.

Beleid gescheiden ouders

Op de website treft u het beleid van de SKO West-Friesland aan.

Rookbeleid

Onze school heeft een rookvrij schoolterrein. Dat betekent dat niemand rookt op het

schoolterrein of in het zicht van de leerlingen. We doen dit omdat roken erg verslavend is en

slecht voor je gezondheid. Ook ongewild meeroken is schadelijk voor mensen die zelf niet

roken. Wij vinden een rookvrije en gezonde omgeving voor onze leerlingen en het personeel

belangrijk.



Luizenprotocol

Onze school heeft een protocol voor het omgaan met een kind dat last heeft van hoofdluis.

Iedere week na de vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt

door enkele ouders van onze school. Hieruit kan voortkomen dat een van de kinderen

hoofdluis heeft. Dit is zeer vervelend voor het kind, maar ook voor ons als school. Bij het

constateren van hoofdluis starten wij het protocol dat van toepassing is. Deze is te lezen op

onze website. Zo hopen wij op school de hoofdluizen voldoende te lijf te gaan.

Speelgoed

Wij willen vragen de kinderen geen speelgoed mee naar school te laten nemen. Al te

gemakkelijk raakt dit zoek of stuk. De school neemt er ook geen verantwoording voor.

Fietsen

Kinderen die op de fiets komen, moeten hun fiets in de fietsenstalling aan het begin van het

schoolplein zetten. Er mag rond de fietsenstalling en op het plein niet worden gefietst.

Eten en drinken op school

In het kader van gezondheid is afgesproken dat leerlingen op woensdag tot en met vrijdag

gezond eten en drinken:  suikerloos drinken aangevuld met fruit/groente.

Verjaardagen

Voor de kinderen van de groepen 1 en 2 geldt dat ouders bij het

vieren van de verjaardag van hun kind, om 10:15 uur in de klas

aanwezig mogen zijn. Vanaf groep 3 doen we dat zonder ouder.  De

verjaardag wordt dan op een andere manier  en vaak rond 10:00 uur

gevierd. Kinderen vinden het doorgaans leuk om op die dag te

trakteren. Als school stellen we het op prijs als uw kind “gezond”

trakteert en dat het in ieder geval niet gaat om iets groots.

Kleding

We raden u aan de kinderen gemakkelijke kleding te laten dragen tijdens de schooltijd. Dit

ook in verband met het aan- en uitkleden voor de gymles en het omgaan met materialen als

klei, verf, lijm e.d.

Sponsoring

Op landelijk niveau is er een convenant Sponsoring afgesloten. Hierin zijn kaders vastgesteld

waarbinnen sponsoring van scholen kan plaatsvinden.

Scholen van de SKO West-Friesland dienen een specifieke sponsorovereenkomst aan dit

kader en de bestaande wet- en regelgeving te toetsen. Er kan een eigen afweging gemaakt

worden ten aanzien van de maatschappelijke betrokkenheid van de sponsor, het



gesponsorde bedrag en de verlangde tegenprestatie. Het convenant geeft daarbij de

spelregels aan. Voorwaarde is wel dat ouders en personeel, vertegenwoordigd in de MR, in

de gelegenheid worden gesteld een sponsorovereenkomst te toetsen aan hun eigen wensen

en aan de gedragsregels in dit convenant. De gehele MR heeft hierbij instemmingsrecht.

Op dit moment is onze school geen verplichtingen aangegaan m.b.t. sponsoring. Sponsoring

mag niet van invloed zijn op het onderwijs.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de directie.




