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                                                 Omgangsafspraken 

Voor schooltijd: 

 Fietsers stappen op de stoep af en lopen naar het fietsenrek. 

 Om 8.20 uur gaat de eerste bel en mag iedereen naar binnen. Om 8.30 uur gaat de 

tweede bel en is iedereen in de klas. 

 Stepjes ed. blijven buiten in de fietsenstalling i.v.m. de veiligheid bij ontruiming.  

 Jassen hangen aan de kapstok, net als gymtas en schooltas. Mutsen, petten etc. 

worden afgezet. 

 Alle groepen hebben bij de start van de dag een “groeter” (leerling, leiderschapstaak) 

bij de deur. 

 De leerkracht heeft aandacht voor de kinderen en zal op een ander tijdstip een 

oudergesprek voeren. 

 Telefoons gaan uit voordat leerlingen het plein op gaan. Telefoons worden ingeleverd 

bij de leerkracht en aan het einde van de dag weer opgehaald bij de leerkracht. 

 Alle groepen starten in de ochtend met een kring. De kring wordt voor halfnegen 

klaargezet door de leerlingen. 

 Kinderen die te laat zijn, komen rustig binnen en nemen plaats in de kring. Daarbij 

verstoren ze de kring niet. 

 Indien kinderen meerdere malen te laat zijn, nemen we contact op met ouders. 

Tijdens schooltijd: 

 Kinderen komen alleen onder begeleiding van een volwassenen in de kopieerruimte 

en de magazijnen. 

 We wandelen in de school. 

 Alle groepen hebben een groepsmissie met groepsafspraken opgesteld. 

De kleine- en middagpauze: 

 We voetballen in de pauzes volgens een afgesproken rooster. 

 Er hebben drie leerkrachten pleinwacht. 

 Er mogen maximaal 4 kinderen in de mandschommel. Er wordt niet geduwd. 

 Er mogen maximaal 4 kinderen vanaf 5 jaar in het kraaiennest. 

 De bal mag alleen met toestemming van de pleinwacht van stoep of straat gehaald 

worden, ballen mogen nooit van het dak gehaald worden. 

 Stepjes, skates e.d. gebruiken we niet tijdens de pauze. 

 Kinderen mogen alleen met toestemming van de pleinwacht naar binnen. 



 Indien een leerling ongewenst gedrag vertoont, gaat hij buiten op een bankje zitten. 

De leerkracht die de leerling deze sanctie geeft, zal met deze leerling een afspraak 

maken voor een gesprek over dit gedrag. 

 Als het regent beslist de pleinwacht of de kinderen binnenblijven, ze spelen dan in de klas en 

de gang. De pleinwacht loopt door de hele school. 

Afspraken voor de gym: 

 De gymleerkracht waarschuwt de kinderen twee keer. 1 = op de bank (absoluut niet 

naar de kleedkamer) gaan zitten. 2 = volgende keer geen gym voor deze leerling. 

 Kinderen zijn niet alleen in de kleedkamer (ook niet als zij boos zijn o.i.d.). 

 Gymleerkracht bespreekt regelmatig de afspraken tijdens de gymles met de kinderen 

door. 

 De groepsleerkrachten halen en brengen de kinderen naar de gymzaal, zodat er bij 

de kleedkamer en op weg naar de gymzaal twee leerkrachten aanwezig zijn. 

 Na het omkleden wachten de kinderen in de kleedkamer op toestemming van de 

leerkracht om naar buiten te gaan (op dat moment is iedereen omgekleed).  

 Indien een leerling zich onacceptabel gedraagt, wordt naar school gebeld en wordt 

de leerling opgehaald. In dat geval telt waarschuwing 2. 

Het werken in de klas: 

 Zie groepsmissie en afspraken voor zelfstandig werken. 

Kringen:  

 Zie afspraken voor schooltijd. 

 We vinden het belangrijk dat we tijdens de kring ongestoord naar elkaar kunnen 

luisteren, we blijven dan ook allemaal in de groep en ontvangen geen bezoek. 

Vieren van verjaardagen: 

 Tijdens de kleine pauze kunnen de kinderen de leerkrachten trakteren. Ze mogen 

hierbij 1 groepsgenoot meenemen, m.u.v. de kleuters zij mogen 2 groepsgenoten 

meenemen.  

Leiderschapsrollen: 

 In de school hebben leerlingen leiderschapsrollen voor de groep en voor de school. 

Eind van de dag: 

 Ouders wachten buiten op de kinderen 

 Het team gaat na schooltijd met de kinderen naar buiten. 
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