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Gedragscodes  (bijgesteld: december 2011) 

 

Onderstaande gedragscode is een onderdeel van de totale gedragscode. Er gelden gedragscodes voor 

leerlingen, leerkrachten en ouders. 

 

Uitgangspunten: 

 De school leidt uw kind op voor het vervolgonderwijs dat past bij de mogelijkheden van uw 

kind. 

 De school voedt uw kind op tot een zelfstandig, verantwoordelijk persoon, waarin een 

evenwicht is tussen relatie, competentie en autonomie. 

Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in het door het schoolbestuur en de MR goedgekeurd schoolplan 

en de schoolgids. De school gaat ervan uit dat u door de plaatsing van uw kind op onze school deze 

uitgangspunten onderschrijft. 

 

Gedragscode ouders 
 

 Ouders geven afwezigheid door ziekte, bezoek aan dokter, tandarts, e.d. vooraf schriftelijk of 

telefonisch door aan de leerkracht. Telefonisch kan dit tussen 8.00 uur en 8.30 uur. 

 Ouders informeren de leerkracht over gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op het 

functioneren van het kind op school. Bijvoorbeeld familieomstandigheden, scheiding, e.d. 

 Ouders kunnen een afspraak maken met de leerkracht (na 15:00 uur) als zij over het 

functioneren van hun kind willen praten. 

 Wanneer de leerkracht een afspraak wil maken om met de ouders te praten over het 

functioneren van hun kind, geven de ouders hieraan gehoor. 

 Na afloop van de schooltijd wachten de ouders buiten op het schoolplein op de komst van de 

kinderen. 

 Roken in de school en nabij de ingangen van de school is niet toegestaan. 

 Enkele kinderen zijn bang voor honden; daarom liever geen honden op het schoolplein bij het 

in- en uitgaan van de school. 

 Ouders die getuige zijn van vervelend gedrag melden dit aan de leerkracht. 

 Wanneer er voor een kind een handelingsplan gemaakt wordt door de leerkracht, wordt dit 

met de ouders doorgenomen. 

 Externe ondersteuning van een leerlingen onder schooltijd is slechts toegestaan wanneer een 

leerling is geïndiceerd voor ernstige enkelvoudige dyslexie en deze behandeling wordt 

vergoed door de zorgverzekeraar. De behandeltijd dyslexie mag niet meer dan 10% van de 

onderwijstijd zijn. 

 Van een onderzoek door een externe instantie stellen de ouders de rapportage ter beschikking 

aan de school. 

 

 Voor alle ouders, vrijwilligers en bezoekers van de school is de gedragscode “ongewenst 

gedrag” van Stichting Tabijn van toepassing. Dit beleidsstuk ligt ter inzage op school. 
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Gedragscode leerlingen 

Binnen het gebouw 
 We spreken elkaar respectvol aan; grof taalgebruik is niet toegestaan. 

 Het meenemen van kostbare apparatuur (spellen, CD’s) valt onder eigen 

verantwoordelijkheid van het kind/de ouders. 

 De kinderen dragen samen met leerkrachten en ouders zorg voor een net gebouw. 

 Niet rennen en schreeuwen in de school. Tijdens de lessen: "stilte" in de school. 

 Jassen en tassen aan de kapstok. Iedere klas heeft zijn eigen deel. Laarzen, vieze schoenen, 

rolschaatsen e.d. niet onder de kapstokken. 

 Tijdens een luizenuitbraak is gebruik van de luizencape verplicht. 

 In de klas geen petten/capuchons dragen. 

 In het gebouw geen kauwgom eten. 

 Per klas niet meer dan één jongen/meisje naar de toilet. Leerlingen zijn verplicht om 

misstanden door te geven. 

 Traktaties van jarigen van 10.00u tot 10.15u of, i.v.m. afwezigheid, na 11.30 u. Leerlingen van 

groepen 1 t/m 4 mogen bij het rondgaan door de school 2 andere lln. meenemen. Andere lln. 

slechts 1 klasgenoot. 

 In de pauze gaan alle lln. naar buiten m.u.v. die lln. die om gezondheidsredenen binnen 

moeten blijven. 

 Gebruik van een mobiele telefoon is (zonder toestemming van de leerkracht) niet toegestaan. 

 Kinderen mogen ’s morgens om 8.15 uur binnenkomen; gaan naar hun klas. 

 Leerlingen mogen alleen onder toezicht van de leerkracht in het speel-, handvaardigheids- en 

computerlokaal. Dit geldt óók voor de apparatuur die zij gebruiken!! 

 Bij het betreden v.h. speellokaal, schoenen uit en bij de brandslang zetten. 

 Na iedere schooldag (behalve op maandag i.v.m. de schoonmaak) moeten de stoelen aan de 

tafels hangen; tassen op de stoelen. 

 Zet op school je mobiele telefoon en andere digitale apparatuur uit en berg ze op. 

 

Buiten het gebouw 
 Niet fietsen op het schoolplein (geldt van af het begin van het pad). Fiets stallen op de 

daarvoor bestemde plaats: 

- gr. 1/2 bij de berging;  -    gr. 3/4 voor het lokaal van groep 3; 

- gr. 5/6/7 in de stalling;  -    gr. 8 naast het lokaal. 

 Groep 6, 7 en 8 gaan met de fiets naar de gymzaal (uitgezonderd slechte 

weersomstandigheden als zware storm, sneeuw, gladheid). Wie de fiets vergeten is, kan niet 

mee en blijft in het lokaal. 

 Niet spelen op, tussen of achter de fietsen. 

 Niet in de plantsoenen lopen. In regenachtige perioden is het grasveld verboden terrein.  

 Voetballen alleen op de velden. Leerlingen mogen zelf geen bal van het dak halen. 

 Het kleuterplein wordt alleen gebruikt door gr. 1,2 en 3, bij het ketelhuis is een 

gemeenschappelijk gedeelte.  

 Tijdens de pauze bevinden de lln. zich alleen op de schoolterreinen. Zonder geldige reden 

mogen de lln. niet naar binnen. 

 Bij regen klinkt de zoemer 2 maal, we gaan niet naar buiten. De pleinwacht houdt dan toezicht 

in de school, leerlingen van gr.8 houden in 2-tallen toezicht in de klassen. 

 Bij zo'n "natte" pauze blijven de lln. in de klassen. Niemand bevindt zich in het 

handvaardigheidslokaal, tenzij er op dat moment les wordt gegeven. Niet op de gangen 

zonder reden! 

 Vijf minuten voor de aanvang van de lessen (8:25 uur) luidt de zoemer, bij aanvang van de 

lessen (8:30 uur) luidt de zoemer voor de 2e keer (ouders nú de school uit !!). De buitendeuren 

worden “afgesloten”. Na de lunchpauze luidt de zoemer om 12:30 uur ten teken dat de lessen 

weer beginnen. 
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 Bij toerbeurt maakt een klas het schoolterrein schoon. 

 Ook op het schoolplein geldt: zet je mobiele telefoon en andere digitale apparatuur uit en berg 

ze op. 

 

 Voor alle leerlingen is de gedragscode “ongewenst gedrag” van Stichting Tabijn van 

toepassing. Dit beleidsstuk ligt ter inzage op school. 

 

Gedragscode leerkrachten 
 

Onderstaande gedragscode is een onderdeel van de totale gedragscode. Er gelden gedragscodes voor 

leerlingen, leerkrachten en ouders. 

 De kinderen mogen om 8:15 uur binnenkomen. De leerkracht is om 8:15 uur in/bij het lokaal 

om de kinderen te ontvangen. 

 De leerkrachten hebben om de beurt volgens een rooster pleinwacht. Dit houdt in dat zij om 

10:15 uur, tijdens de pauze en om 12.15 uur buiten lopen om te surveilleren. 

 De leerkracht nodigt ouders minimaal 1 keer per jaar uit voor een 10-minuten gesprek. Van 

dit gesprek wordt een notitie gemaakt. 

 Wanneer ouders een gesprek willen met de leerkracht kunnen zij een afspraak maken.  

 Van belangrijke oudergesprekken maakt de leerkracht een verslag. Het verslag wordt 

opgenomen in het leerlingdossier. 

 Wanneer er voor een kind een handelingsplan gemaakt wordt, wordt dit met de ouders 

doorgenomen. 

 De leerkrachten blijven in nauw contact met ouders van leerlingen die de regels overtreden. 

 De leerkrachten zijn er alert op dat de schoolregels nageleefd worden. 

 Bij een luizenuitbraak ziet de leerkracht toe op het gebruik van de luizencape. 

 Bij vertrek dient de leerkracht de ramen te sluiten, met o.a. plankje, en de klas opgeruimd 

achter te laten. 

 De leerkracht houdt dagelijks de absentenadministratie (in ESIS) bij. 

 In het lokaal bevindt zich de zgn. klassenmap met daarin de leerlingenlijst, plattegrond van 

de klas, overzicht van de aangeboden leerstof/activiteiten. 

 De leerkracht laat het lokaal ordentelijk achter: opgeruimd en aangeveegd. Hiervoor wordt 

klassendienst aangesteld worden. 

 Géén punaises en plakband op de deuren; géén stickers op het meubilair. 

 In de grote vakantie dienen kasten en vensterbanken vrij te zijn van voorwerpen. Eén en 

ander in overleg met de schoonmakers. 

 Iedere leerkracht is verantwoordelijk voor zijn/haar deel v.d. gangen/toiletten. (o.a. regelmatig 

kapstokken leegmaken). 

 Gemeenschappelijke ruimtes na gebruik opgeruimd achterlaten: alle apparatuur en 

leermiddelen opruimen op de juiste plek; ramen sluiten. 

 

 Voor de leerkrachten van de school is de gedragscode “ongewenst gedrag” van Stichting 

Tabijn van toepassing. Dit beleidsstuk ligt te inzage op school. 

 


