
Hoofdzaken huishoudelijk reglement

Continurooster

Voor alle groepen hanteren wij m.u.v. woensdag de hele week een continurooster.

-De lessen zijn ‘s ochtends van 08.30 uur tot 12.00 uur en op woensdag van 08.30 uur
tot 12.30 uur.
-De middagpauze zal van 12.00 uur tot 12.45 uur zijn waarbij alle kinderen op school
blijven. Hier zijn geen kosten aan verbonden voor ouders.
De lessen zijn ‘s middags van 12.45 uur tot 14.45 uur.

Afspraken rond bewegingsvrijheid tijdens pauzes etc.

De kinderen van groep 0-1-2 worden meestal door ouders/verzorgers gebracht en maken
dus gebruik van het z.g. binnendruppelen. Dat kan bij deze groepen vanaf 08.20 uur. Op
dit tijdstip zijn het hek en de toegangsdeur open en zijn de leerkrachten ook in de
groepen aanwezig.
Voor groep 3-8 geldt dat de kinderen naar binnen mogen zodra de pleinwacht om 08.20
uur naar buiten komt.
Om 08.25 uur en 12.40 uur gaat de schoolbel, zodat de lessen om 08.30 uur en 12.45
uur kunnen beginnen. In de pauzes is er altijd, evenals voor schooltijd, een pleinwacht
aanwezig. Aan deze leerkracht(en) kan gevraagd worden of er tijdens de pauze naar
binnen gegaan kan worden. Deze afspraken komen tegemoet aan de veilige en
praktische speel- en werkomgeving.

Hoofdluis

Als er thuis of op school hoofdluis wordt geconstateerd bij leerlingen hanteren wij heldere
afspraken om het probleem van de hoofdluis zo klein mogelijk te houden en z.s.m. op te
lossen.
Alle ouders van de leerlingen in de betreffende groep krijgen dan direct een bericht per
mail.
Dit is geen reden tot paniek, want hoofdluis is ongevaarlijk. Weliswaar ongevaarlijk, maar
heel vervelend. Kinderen kunnen de luis ongemerkt aan elkaar doorgeven, dus is het
zaak z.s.m. in te grijpen.
Bij constatering van hoofdluis ondernemen wij de volgende stappen:

*Met de ouders van de betreffende leerling wordt direct contact opgenomen en we laten
het haar kammen met een speciale kam.
*Alle ouders van de kinderen in de betreffende groep ontvangen dit schrijven.
*Er wordt die dag bij alle kinderen in de groep gecontroleerd op hoofdluis. We doen dit
ook met de speciale kam.
*De luizenzak die voor € 5,- via school te verkrijgen is wordt door het RIVM niet langer
als noodzakelijk gezien. Maar omdat o.i. “voorkomen beter is dan genezen” kunt u
uiteraard nog steeds voor een exemplaar bij ons terecht.



Informatie

De communicatie van school naar u als ouders verloopt vrnl. via onze app Parro en via
brieven op onze website. Daarnaast gebruiken we hiervoor mail en de maandelijkse
nieuwsbrief. Voor Parro heeft een code nodig die u bij de leerkracht kunt aanvragen. Als
wij uw actuele e-mailadres hebben zult u automatisch een melding ontvangen dat er voor
u een brief is geplaatst op de website. Zie ook de informatie op de website over
‘Communicatie met ouders’.

Fietsen(rekken)

Veel kinderen zorgen vaak voor veel fietsen. We doen daarom een vriendelijk verzoek
aan kinderen en ouders om de rijwielen in de daarvoor bestemde vakken of rekken te
plaatsen. Het geheel ziet er dan verzorgd uit en is in noodsituaties (ontruiming) ook
veilig. Het fietsen en steppen op het plein is rond de aanvang en afloop van de
schooltijden niet toegestaan. Dit geldt ook voor de ouders!
De fietsnietjes aan de voorzijde van school zijn overigens niet voor de fietsen van de
kinderen.

Open lessen

Ieder schooljaar wordt er traditiegetrouw een grootouderdag gehouden. De lessen lijken
dan ineens openbaar. Het is echter zo dat u, in overleg met de leerkracht, altijd in de
gelegenheid bent om de lessen eens te volgen.

Ziekmelden

Het ziekmelden van een leerling gebeurt, door de ouder(s) verzorgers volgens de
afspraken die zijn opgenomen in de jaarlijkse informatiegids. U wordt te woord gestaan
door een leerling van groep 8 of een leerkracht. Als wij om 09.00 uur geen melding
hebben ontvangen, gaan wij zelf navraag doen. We verzoeken u de melding van ziekte
niet te laten doen door een broertje of zusje; dit loopt nl. nog weleens mis.

Hulpouders

Via de nieuwsbrief die u elke maand ontvangt kunt u worden verzocht om u aan te
melden voor, de door ons zeer gewaardeerde, ouderhulp op allerlei terreinen. Uiteraard
doen we dit ruim van tevoren, zodat u er rekening mee kunt houden. Bij de meeste
vormen van ouderhulp is een leerkracht de coördinator.

Preventie vandalisme

We stellen het zeer op prijs als u melding maakt van, door uzelf geconstateerd,
vandalisme of vermeend ongewenst gedrag rondom onze school. Eventuele schade
kunnen wij dan verhalen op de dader(s). Uiteraard is de anonimiteit van u in deze
verzekerd.

Gevonden voorwerpen

Alle gevonden voorwerpen die niet worden opgehaald worden een aantal malen per jaar
in de grote hal uitgestald. Als het er na een paar dagen nog ligt wordt het of weggegooid
of aan een instantie als spullenhulp gegeven. U kunt uiteraard altijd zelf kijken in de bak
met gevonden voorwerpen bij de ingang van de bovenbouw.



Snoepen (op school en tijdens excursie)

Tijdens de pauzes zien we graag dat er gezonde zaken worden genuttigd. Dit geldt ook
voor traktaties bij verjaardagen. Wij vinden het te ver gaan om het te verbieden, omdat
op die manier het betreffende kind op de dag van de traktatie gedupeerd wordt. We
verwachten echter wel dat u als ouder uw verantwoordelijkheid hierin herkent en neemt.
Tijdens de jaarlijkse excursie en het schoolkamp van groep 8 knijpen we, vanwege het
karakter van die dag(en), een oogje toe. Op de website kunt u ook aparte informatie
vinden t.a.v. gezonde tussendoortjes.

Medezeggenschapsraad

U, als ouders, bent in deze (meestal openbare) overlegvorm vertegenwoordigd door 3
democratisch gekozen ouders. Op allerlei terreinen hebben zij overleg met 3 leerkrachten
binnen ons team. Uiteindelijk doel is het behartigen van het gezamenlijk belang; de
kinderen op onze school. In de informatiegids staat t.a.v. deze MR meer informatie.
Uw vertegenwoordigers zijn:

Marjolein                                  René                                     Folko
Moeder van Nikki+Layla             Vader van Valentijn                Vader van Mats+Sten

Gescheiden inzamelen

Op school scheiden wij het papier, GFT-afval en het PMD-afval van het restafval.
Hiervoor hebben we in iedere groep en verspreid door school speciale bakken staan.
Tevens hebben we verzamelpunten voor cartridges en batterijen. We willen hiermee een
goed voorbeeld geven t.a.v. het verantwoord handelen naar het milieu. Op de site staat
onder “Gezonde school” nog meer vermeld over ons afvalbeleid.

Gebruik jaaragenda

Aan het begin van het schooljaar staat de jaaragenda voor ouders op de website. In de
Google-agenda op de startpagina kunt u de actualiteit van dat moment in de jaaragenda
volgen. Soms zijn er zaken t.o.v. de oorspronkelijke jaaragenda gewijzigd. U vindt er de
voor u relevante gebeurtenissen in het schooljaar.

Parkeren ouderavonden

Om de omwonenden van onze school ter wille te zijn stellen we bij avondactiviteiten
en/of als er geen kinderen in het gebouw zijn, vaak het plein open om te parkeren. Ook
het nabijgelegen winkelcentrum is een goed alternatief. T.a.v. het overige parkeren hopen
we dat u het ophalen en brengen van de kinderen met de auto alleen zult doen indien het
echt niet anders kan. Ons schoolgebouw ligt helaas nu eenmaal in een omsloten gedeelte
van de wijk en dat heeft t.a.v. dit punt vaak vervelende gevolgen.



Aannamebeleid

Op onze school is het een bekend gegeven dat we in het aannamebeleid uitgaan van
enkele heldere uitgangspunten.
In de groepen 3 t/m 8 is het maximum aantal kinderen gesteld op 30. Hiervan kan
afgeweken worden naar beneden als blijkt dat de samenstelling van de groep extra
investering zal vragen van de leerkracht(en).
De grens van 30 kan ook worden overschreden door versnelde doorstroming of doublures
die niet te voorzien waren. De ontwikkeling van de kinderen staat echter bij ons altijd
centraal. En dat is direct de reden dat we nooit 100% grip hebben op de samenstelling
van de groepen.
In groep 3 t/m 8 bestaat de kans dat leerlingen met meer dan gewone zorg in de
ochtenden in “Aarde” zullen instromen en hiermee is de jaargroep dan kleiner. In de
middagen zijn alle kinderen weer aanwezig.
Alles is er uiteindelijk op gericht om ook in de jaren daarna evenwichtige groepen te
kunnen vormen die verantwoord onderwijs mogelijk blijven maken.
Ieder schooljaar is het dus weer een afweging van alle voor- en nadelen t.a.v. de
organisatievorm. En we beseffen heel goed dat, zolang eerder genoemde voorwaarden
niet zijn in te vullen, we het nooit optimaal kunnen krijgen. U kunt er echter op
vertrouwen dat wij er steeds alles aan doen om deze situatie wel te benaderen. In de
procedure t.a.v. vaststelling van deze plannen worden de ouders, via de MR, om
goedkeuring gevraagd.

Gymnastieklessen

Donderdag hebben we een doorgaande leerstoflijn voor groep 3 t/m 8 en dus gymmen
groep 3 t/m 6 deze dag in Idea en groep 7-8 gymt in de zaal aan de Smitsweg. De lessen
worden die dag verzorgd door Mauro Peters; hij is onze vakleerkracht lichamelijke
oefening. De tweede gymles vindt meestal plaats op een andere dag in de week. Deze les
wordt door de groepsleerkracht zelf gegeven, die uiteraard ook de bevoegdheid hiervoor
bezit.

Stagiaires

Op school hebben wij veelvuldig stagiaires van de lerarenopleidingen en de opleidingen
voor onderwijsassistenten. Hoewel de begeleiding van deze mensen een behoorlijke
investering vraagt levert hun aanwezigheid toch ook een “paar extra handen” op in de
betreffende groep. Daarnaast doen wij op deze wijze een poging om te werken aan de
kwaliteit van het toekomstige onderwijs.

Kunst Centraal-Kinderboerderij-IVN natuur en milieu-educatie etc.

Ter ondersteuning van ons lesaanbod maken wij regelmatig gebruik van de begeleiding
en de lessen van bovengenoemde instellingen. Vaak gaan we daar dan op de fiets of met
auto’s naar toe.

Sportwedstrijden

De sportverenigingen in Soest organiseren erg veel sportactiviteiten voor de leerlingen
van de basisscholen. Wij hebben hieruit vaste keuzes gemaakt en trachten zo alle
groepen hierin evenwichtig te laten delen. We zijn immers een ‘Gezonde school’ met het
certificaat ‘Sport en bewegen’.



Andere leerkrachten dan de eindverantwoordelijke groepsleerkracht

Het is mogelijk dat er een andere leerkracht in de groep zal zijn i.v.m. een taakdag of
ziekte of als duo-collega. Streven is echter bij de opzet van het jaar om, los van
bovengenoemde collega’s, per groep niet meer dan twee leerkrachten structureel het
lesaanbod te laten verzorgen. Bij afwezigheid door ziekte proberen we altijd een collega
te vinden die al eerder bij ons is geweest. We hebben hiertoe een overeenkomst met de
organisatie P(artners) I(n) O(nderwijs).


