Huishoudelijk Reglement SBO De Burcht 2019-2020
Er gelden vier basisregels
. wij zijn aardig voor elkaar;
. wij houden onze handen en voeten bij onszelf;
. wij zijn rustig in de school;
. wij zijn zuinig op alle spullen.
Daarnaast gelden een aantal specifieke regels die te herleiden zijn naar de vier basisregels:
Begin van de schooldag
. de deur gaat om 08.30 uur open;
. er is een deurwachtrooster, op aanwijzing van de deurwacht gaan de kinderen naar binnen;
. bij nat weer worden de voeten geveegd;
. we lopen rustig aan de rechterkant van de trap naar boven;
. op de trap lopen we achter elkaar, er wordt niet ingehaald;
. collega’s zonder groepstaak staan om 08.30 uur bij de trap en in de hal om de kinderen
goedemorgen te wensen en een oogje in het zeil te houden;
. om 08.45 uur gaat de bel en starten de lessen.

Plein
. de kinderen gaan naar de wc voordat zij naar buiten gaan;
. één keer buiten is buiten;
. buitendeur achter je sluiten;
. in de pauze spelen we op het plein, we komen niet over de witte lijn;
. we spelen op de grijze en rubberen tegels;
. we spelen niet achter en tussen de schuren;
. we voetballen binnen de metalen ringen of op het voetbalveld (zie voetbalveldrooster);
. wanneer we willen basketballen moeten we toestemming vragen aan de pleinwacht;
. de pleinwacht houdt toezicht en activeert kinderen om samen te spelen;
. wanneer er een probleem is op het plein, ga je naar de pleinwacht;
. de time-out plek (portaal bij zijingang) is bedoeld als plek om te kunnen herstellen van een boze
bui of deze juist te voorkomen. Kinderen kunnen hier naar toegestuurd worden of hier zelf naar toe
gaan. De time- outplek is geen straf, het is bedoeld om af te koelen en daarna weer vlot te gaan
spelen;
. ‘schoppen en slaan twee pauzes eraan’, dit wordt gecommuniceerd met de groepsleerkracht. Het
kind meldt zich in die pauzes bij de leerkracht die hem/haar straf gegeven heeft;
. voor afspraken over speelmateriaal, zie schema achter het raam van het speellokaal, in de groep
wordt besproken voor welk materiaal de groep aan de beurt is;
. de pleinwacht van de eerste pauze opent de berging met speelgoed, geeft de sleutel door aan de
pleinwacht van de tweede pauze. Deze laat het speelgoed opruimen en sluit de berging af;
. vuurwerk, zakmessen, mobieltjes, lucifers, erwtenschieters, katapulten zijn zaken die we niet op het
plein willen zien. Hierover wordt contact opgenomen met ouders door de eigen leerkracht.
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Naar buiten
. in de pauzes loopt de leerkracht met de groep mee tot aan de buitendeur;
. aan het eind van de dag loopt de leerkracht mee tot aan het hek. Kinderen worden erop gewezen
rustig naar hun bus, taxi, fiets etc. te lopen.

1

Regen
. wanneer het in de pauze regent, met de buurcollega om de beurt 10 minuten pauze nemen, zodat
beiden kunnen pauzeren, koffie drinken, naar het toilet etc.
Trap
. we lopen rustig op de trap;
. we lopen achter elkaar aan de rechterkant van de trap;
. we halen niet in;
. kinderen mogen niet met een stoel op of van de trap.
Jassen en tassen
. jassen hangen aan de haakjes in de gang;
. tassen in de gang worden aan een haakje gehangen;
. er ligt niets op de grond;
. petten en capuchons worden voor het binnengaan van de school afgezet.
Pauze binnen etc.
. wanneer een leerling een pauze binnen moeten blijven, doet hij/zij dit bij de leerkracht van wie
hij/zij straf heeft gekregen;
. wanneer een leerling wegloopt van het plein, blijft hij/zij na schooltijd de tijd dat hij/zij is
weggeweest na en wordt met ouders/verzorgers contact opgenomen;
. wanneer er sprake is van niet respectvol taalgebruik wordt er opgetreden passend bij de situatie,
wanneer dit nodig mocht zijn worden de ouders hiervan telefonisch op de hoogte gesteld door de
groepsleerkracht;
. wanneer een leerling zich zodanig heeft misdragen dat de ouders moeten worden ingelicht, dan
gebeurt dit in alle gevallen door de groepsleerkracht.

Eten en drinken
. er wordt geen kauwgum gegeten op De Burcht;
. in de groep eten en drinken we zo gezond mogelijk;
. er worden geen koolzuurhoudende dranken of energiedranken gedronken.
Toilet
. in principe in de pauze en tijdens de leswisseling naar de wc;
. één leerling tegelijk per groep;
. na een bezoek aan het toilet de deur achter je sluiten.
Gymles
. wandelen naar het gymlokaal in een rij;
. kleding wordt in de kleedkamer aan de haakjes opgehangen, de schoenen staan eronder;
. gymspullen gaan regelmatig, maar in ieder geval elke vakantie, mee naar huis om te worden
gewassen;

Huishoudelijk Reglement SBO De Burcht

Verjaardagen
. de leerling krijgt een grote kaart;
. alleen de eigen groep wordt getrakteerd;
. klassen rond alleen in eigen gang
A. beneden: onderbouw
B. boven voor groepen 4, 5 en 6
C. boven achter groepen 7, 7/8 en 8
en alle kinderen mogen bij de administratie langs;
. klassen rond voor de eerste pauze, uitzonderingen bij gym of excursies.
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. hemd uit tijdens de gymles;
. geen spuitbus deodorant, maar roller of stick.
Mobiele telefoons
. het gebruik van een mobiele telefoon door kinderen is niet toegestaan op De Burcht;
. mobiele telefoons van leerlingen worden bij binnenkomst in de groep verzameld in een bak en
bewaard achter slot en grendel;
. aan het eind van de schooldag krijgen de kinderen hun telefoon terug;
. wanneer kinderen hun mobiel niet inleveren volgt een waarschuwing. Ouders worden gebeld met
de mededeling dat bij een volgende overtreding van de regel de ouders de telefoon op kunnen
komen halen;
. mobiele telefoons van personeel en stagiaires worden alleen in de pauze en na schooltijd gebruikt
en niet in de nabijheid van leerlingen.
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Sneeuw
. bij sneeuw mogen er sneeuwballen gegooid worden op een vooraf afgebakende plek.
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