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2 Uitgangspunten van ‘t Fundament 
 

 

Missie 
’t Fundament is een school met een christelijk grondslag, waar iedereen zich welkom en veilig voelt. 
Waar iedereen verantwoordelijk is voor zichzelf en voor de ander. Een plek waar we kunnen zijn wie 
we zijn. Waar we trots zijn op wat we kunnen. En waar we uitgaan van onze eigen en onze 
gezamenlijke mogelijkheden, zodat we ons zo breed en optimaal mogelijk ontwikkelen. 
 

Visie 
Leren 
De kinderen worden in een uitdagende leeromgeving, die aansluit bij hun belevingswereld, eigenaar 
gemaakt van hun eigen leerproces. We kijken naar het kind, naar de leerstijlen en naar het te halen 
streefniveau en passen hierop het aanbod aan. Hierbij speelt samenwerkend leren een grote rol. We 
willen dat het kind zich prettig voelt en actief betrokken is bij zijn eigen leerproces. 
 
Onderwijzen 
We kennen de kinderen: hun kwaliteiten, interesses, sterke en zwakke punten. Wij geven onderwijs 
vanuit een sturende, coachende rol en weten op welke wijze we de kinderen kunnen uitdagen en 
onderwijzen. Hierbij zijn waarden en normen belangrijk. Het pedagogisch klimaat moet goed zijn. We 
zijn samen verantwoordelijk en scheppen de voorwaarden om de kinderen goed te laten leren. 
Daarbij stemmen we af op de behoeften van de kinderen en kijken daarbij ook naar de diverse 
leerstijlen. We maken gebruik van samenwerkend leren, waardoor we de kinderen leren en laten 
ervaren dat door samenwerking meer/betere resultaten te halen zijn.  
 
Organisatie 
Onderwijs op maat staat centraal. We willen aansluiten bij het talent en het niveau van de kinderen. 
Dit betekent dat er veel gedifferentieerd gewerkt wordt in een leeromgeving die daarbij past. Dit 
vereist voor de leerlingen en ouders een overzichtelijke en transparante structuur. 
 
Opbrengsten 
We stemmen af op de individuele mogelijkheden en proberen zoveel mogelijk af te stemmen op de 
interesses van de leerlingen. Dat maakt dat ze gemotiveerd zijn om te leren, zich te ontwikkelen en 
optimale resultaten te behalen. We doen dat door het stellen van realistische doelen.  
We werken vanuit leerlijnen die passen bij de individuele leerling. Door het voortoetsen van 
leerlingen bepalen we het begin niveau. Op basis daarvan wordt inhoud, instructie en begeleiding 
ingezet. Wij zorgen voor een passende leerstijl zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.  
 
Team 
Wij zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons onderwijs. Door elkaars talenten te 
benutten en in een open en professionele sfeer elkaar feedback te geven, stemmen we ons 
onderwijs af op de behoefte van de leerling. 
 
Klimaat en Cultuur 
Wij willen dat er aandacht is voor elkaar, betrokkenheid staat daarbij centraal. Wij hebben 
vertrouwen in onszelf en in een ander. We laten dit zien door openheid en durf. We staan voor onze 
keuzes en beslissingen. Dit verwachten we niet alleen van onszelf maar ook van ouders en leerlingen. 
De kanjertraining gebruiken we om leerlingen vertrouwen en moed te geven en hiermee zorgen we 
voor een veilig klimaat waar iedereen zich gezien voelt.    
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Ouders 
Ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de 
opvoeding van de (eigen) kinderen. Het primaat voor het onderwijs ligt bij de school, voor de 
opvoeding bij de ouders, maar er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kinderen voor te 
bereiden op een goede toekomst. Hiervoor is een goede, open en eerlijke communicatie vereist 
waardoor onderlinge betrokkenheid ontstaat.  
 
Omgeving 
Je omgeving bepaalt voor een groot gedeelte hoe je in het leven staat. Het is daarom belangrijk dat 
we samen verantwoordelijkheid dragen voor onze spullen, het gebouw en de directe omgeving. Je 
omgeving wordt gedurende je ontwikkeling steeds groter. Op school leren we daarom meer over de 
(digitale) wereld dichtbij en veraf.  
Wij zorgen voor een stimulerende leer- en speelomgeving en willen dat kinderen leren in en van hun 
omgeving. We richten onze school daarom functiegericht in.  Daarnaast zorgen wij dat we 
maatschappelijk betrokken zijn door contact met onder andere: kerk, gemeente, scholen en 
(culturele) organisaties. 
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3 Fysieke veiligheid 
 

 

 Huisregels 
We gaan uit van 4 hoofdregels, die op de meeste situaties kunnen worden toegepast.  
De 4 hoofdregels dienen als kapstok voor andere regels in school.  
Deze 4 hoofdregels zijn: 

 We proberen problemen pratend op te lossen. 

 We gebruiken elke ruimte, zoals die bedoeld is. 

 We accepteren elkaar, zoals we zijn. 

 We zijn zuinig op de spullen van ons zelf en van een ander. 
Op het schoolplein wordt niet gefietst. Fietsen worden gestald op de daarvoor bestemde plaatsen. 

3.1.1 Brengen van kinderen 

 08.20 uur: Inloop voor de leerlingen van groep 1-4. U kunt met uw kind(eren) even mee de 
klas in om werk te bekijken of kort contact te hebben met de leerkracht. De kinderen kunnen 
via hun eigen ingang naar binnen. De kinderen van groep 5 tot en met 8 komen om 8.25 uur 
in school; 

 08.25 uur gaat de eerste bel. Alle leerlingen moeten om 08.30 uur binnen in hun lokaal zijn.  

 08.30 uur: voor de groepen 1 t/m 8 starten de lessen; 

 12.00 uur: voor alle groepen eindigen de lessen, op woensdag is dit 12.30 uur; 

 12.30 uur: starten de lessen weer; 

 Om 14.30 gaat de school uit. 

3.1.2 Speelplekken 

 Tijdens de pauze is er toezicht op het plein. De leerkrachten stellen zich op een strategische 
plek op, zodat ze het hele plein kunnen overzien. 

 Vechten en wilde spelletjes zijn verboden. 

 Kinderen mogen hun eten en drinken in het klaslokaal nuttigen. Afval gaat in de daarvoor 
bestemde bakken.  

 De groepen spelen op het voor hen bestemde terrein en blijven binnen de grenzen van dat 
terrein. 

3.1.3 Bij slecht weer 

 Bij slecht weer kunnen de kinderen direct naar binnen gaan tijdens de vrije inloop.  

 Bij slecht weer tijdens het speelkwartier, blijven de kinderen binnen. In het geval van slechte 
weersomstandigheden vermaken de kinderen zich in het klaslokaal of in de nevenruimtes. De 
groepsleerkracht houdt dan toezicht. 

 Treedt er tijdens het speelkwartier een weersverslechtering op, dan wordt de pauze vervolgd 
in het klaslokaal. 

3.1.4 Ongewenste personen in school of op het schoolplein 

 Personen die niet tot de schoolbevolking behoren en zich op de speelplaats ophouden, 
worden door de buiten lopende leerkracht verzocht zich te verwijderen. Wordt hieraan geen 
gehoor gegeven, dan wordt dit gemeld bij de directie. Deze onderneemt verdere actie. 

 Bezoekers in school melden zich bij de directie of de conciërge. Personen die niets te zoeken 
hebben in de school, worden verzocht zich te verwijderen. 
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3.1.5 In de school 

 Mobiele telefoons staan niet aan en worden niet gebruikt door de kinderen (ook niet in de 
pauze). Elk kind is bereikbaar via het nummer van school. 

 In school wordt niet gerend. 

 Gym- en schooltassen gaan elke dag mee naar huis, met uitzondering van de gymkleding van 
groep 1/2 .  

 Leerlingen gedragen zich rustig; schreeuwen, rennen en stoeien niet. 

 De jassen worden ordelijk opgehangen en gepakt; 

 Bij calamiteiten treedt het noodplan/ontruimingsplan in werking, onder eindverantwoording 
van de BHV –er.  

 Nood- en tussendeuren worden altijd vrijgehouden. 

 Brandslangen en blusapparaten worden altijd gebruiksklaar gehouden. 

 Gymzaal 

 Wanneer een leerling niet mee kan doen met de les dient dit door de ouder gemeld te 
worden. 

 Gymnastiekkleding is verplicht. 

 De gymkleding van de kinderen van groep 1 en 2 blijft op school.  

 Tijdens de gymnastiekles moeten de kinderen gymkleding dragen.  

 Jongens en meisjes verkleden zich in een aparte kleedkamer. 

 Tijdens het omkleden is er een leerkracht aanwezig, bij de kleedruimte. 

 Toestellen mogen niet zonder toestemming en toelichting van de (vak)leerkracht gebruikt 
worden. De leerkracht dient, daar waar nodig, te assisteren. 

 De trampoline mag niet gebruikt worden, mits de leerkracht daartoe bevoegd is. 

 Kinderen lopen in de rij naar de gymlocatie. 

 Kleedruimtes en de buitendeur worden niet op slot gedraaid. 

 Op de gymlocatie is een EHBO-doos aanwezig en een telefoon waarmee naar buiten gebeld 
kan worden.  

 De (vak)leerkracht zal pas vertrekken als alle kinderen zijn opgehaald, dan wel zelf naar huis 
zijn gegaan. 

 De leerlingen van groep 1 en 2 gymmen in het speellokaal op school. 

 Kledingvoorschriften 
Ieder kind kan in principe de kleding dragen die hij of zij wil. Een uitzondering daarop vormt 
kleding met aanstootgevende teksten (discriminerende, beledigende en respectloze teksten). 
Ook is het van belang dat kleding op een ‘fatsoenlijke’ manier wordt gedragen. 

 Bij afwezigheid leerling 
 Indien een leerling niet (op tijd) aanwezig kan zijn op school, geven ouders/ verzorgers dit 

voor 8.30 door aan school. Dit kan telefonisch, via de mail of via de website. 

 Als een leerling afwezig is en dit is niet gemeld, zorgt de groepsleerkracht dat er contact 
wordt opgenomen met de ouders. 

 Leidraad en regels Continurooster 

 Tijdens het eten zitten de kinderen aan tafel. Vooral kleuters worden vaak even 
gecontroleerd na het eten.  

 Na het eten wordt alles weer netjes opgeruimd.  

 Na het eten hebben de kinderen pauze en gaan ze naar buiten.  

 Als we eten in de klas is er tegelijkertijd een onderwijsactiviteit gaande; burgerschap, 
voorlezen etc. 
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 Besmettelijke ziektes en aandoeningen 

 Kinderen met een besmettelijke ziekte, of aandoening worden geacht thuis te blijven tot het 
besmettingsgevaar voorbij is. Er wordt altijd eerst om advies gevraagd bij de GGD. Wanneer 
de GGD adviseert om kinderen thuis te houden zullen we dit advies opvolgen. Wanneer de 
GGD aangeeft dat een leerling wel gewoon naar school kan stellen we andere ouders op de 
hoogte betreffende de besmettelijke aandoening. 

 Als er op school een infectieziekte heerst, worden de ouders daar via de mail van op de 
hoogte gesteld en wordt het bij de ingangen van school vermeld. 

 De school heeft informatie van de GGD, waarin infectieziekte beschreven worden en hoe er 
mee om te gaan. 
 

 Hoofdluiscontrole 
Taken van de school 

 Hoofdluiscontrole houden in alle groepen, na iedere schoolvakantie. Deze controle vindt 
plaats (indien mogelijk) op woensdag in de eerste week na een vakantie.  

 Telefonische of schriftelijk melding doen aan de ouders van de leerling waarbij hoofdluis 
en/of neten worden gevonden.   

 Schriftelijke instructie verstrekken aan de betreffende ouders, over de maatregelen die 
genomen dienen te worden om hun kind te behandelen.  

 Melding doen aan alle ouders/verzorgers van de kinderen van de groep waarin luis is 
gevonden, met het verzoek zelf het eigen kind dagelijks te controleren op hoofdluis.  

 Extra controles uitvoeren in de volgende gevallen:  
-als er luis/neten gevonden is/zijn tijdens een controle op school 
-als er een melding van hoofdluis gedaan wordt door ouders 
-de data van de controles worden vermeld in de jaarkalender  
 

Taken van de ouders 

 Gedurende het hele jaar het eigen kind regelmatig controleren op hoofdluis. Deze controle 
dient uitgevoerd te worden op het voorhoofd, achter de oren en in de nek.  

 Indien er hoofdluis gevonden wordt, dient de ouder dit te melden aan de groepsleerkracht.  

 De ouder gaat direct over tot behandeling wanneer er luizen of neten geconstateerd worden.   

 Op de controledagen houden de ouders rekening met de haardracht van hun kind, zodat het 
luizenteam geen kostbare tijd verliest of in de gel moet zoeken.  
 

Taken van de luizencoördinator 

 De luizencoördinator onderhoudt de contacten met: 
de controlerende ouders: ‘het luizenteam’- de groepsleerkrachten - directie 

 De coördinator zorgt voor het benodigde materiaal dat nodig is bij de controles. 

 De coördinator regelt de extra controles indien nodig.  

 De coördinator volgt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hoofdluisbestrijding.  

 De coördinator stelt het luizenteam samen.  

 De coördinator zorgt voor overleg met het luizenteam en evaluatie van gemaakte afspraken.  

 De coördinator vraagt recente leerlingen lijsten op bij de administratie van de school.   

 Alle partijen streven naar een zorgvuldige communicatie. 
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 Incidentenregistratie 
In ParnasSys (bij de leerlingnotities) registreren we incidenten. Er zijn 4 verschillende soorten 
incidenten die we registreren: 
 
Signalering van ongelukken buiten 
Hieronder verstaan we alle vormen van letsel (van bloedneus tot gebroken been) die buiten het 
schoolgebouw ontstaan zijn. Dit kan zijn ook op het schoolplein, onderweg van en naar de gymzaal of 
tijdens een excursie en/of schoolreis. Bij letsel dat is opgelopen door een speeltoestel op het plein 
wordt ook het logboek van de gemeente ingevuld op betreffende website. 
 
Signalering van risico buiten 
Hieronder verstaan we alle vormen van risico’s die de kinderen lopen buiten de school. Zowel 
psychisch als fysiek. Het kan hier gaan om pestgedrag buiten de school (wel binnen schooltijd), iets 
wat tijdens het fietsen met de groep niet goed is gegaan, maar ook om de risico’s die kinderen lopen 
door het verkeerd gebruik van speeltoestellen en speelgoed. 
 
Signalering van ongelukken binnen 
Hieronder verstaan we alle vormen van letsel (van bloedneus tot gebroken been) die binnen het 
schoolgebouw of de gymzaal ontstaan zijn. 
 
Signalering van risico binnen 
Hieronder verstaan we alle vormen van risico’s die de kinderen lopen binnen de school. Zowel 
psychisch als fysiek. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om pestgedrag. Leerkrachten zijn zelf 
verantwoordelijk voor het hebben van noodtelefoonnummers in hun klas. Wanneer zij met hun 
groep naar een locatie buiten de school gaan (b.v. excursie, gymles, schoolreis) hebben zij de 
verantwoordelijkheid deze noodnummers bij zich te dragen. In geval van nood  (ook waar wordt 
getwijfeld aan de ernst van de situatie) zullen ouders/ verzorgers in kennis worden gesteld.  
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4 Binnen en buitenschoolse activiteiten 
 

 

 

 Schoolreis / Excursie 

 Een excursie die niet in de jaarplanner staat vermeld wordt altijd aangevraagd bij de directie. 

 Voor aanvang van het schoolreisje of de excursie worden alle bijzonderheden over de 
leerlingen geïnventariseerd (dieet, medicijnen en alle noodzakelijke telefoonnummers). 

 Mobiele telefoon en EHBO-doos gaan standaard mee.  

 Voor vertrek worden de regels, afspraken en andere specifieke aspecten voor de               
schoolreis gelijktijdig met de leerlingen en begeleiders doorgenomen. 

 Regels van het park of attractie omtrent de lengte, leeftijd e.d. worden altijd aanhouden. 

 De leerkracht bepaalt de verdeling van de leerlingen over de groepjes en geeft aan wie   
begeleider is. 

 De groepsgrootte is afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen en de te bezoeken attractie.  
Afhankelijk van de aard van de excursie of het te bezoeken (attractie)park zal worden 
gekeken of de kinderen onder begeleiding of vrij rond mogen lopen. Als kinderen vrij rond 
mogen lopen is er altijd een centrale post waar kinderen naar toe kunnen gaan.  

 Voor elke schoolreis zullen, naast de algemene regels rondom uitstapjes, meer specifieke 
afspraken gemaakt worden die te maken hebben met de mogelijk- en onmogelijkheden 
behorende bij het betreffende reisdoel. Deze gewone en specifieke regels worden vooraf 
met de begeleiders doorgesproken. 

 ’s Ochtends verzamelen de leerlingen zich eerst in het eigen klaslokaal. 

 De absentielijst wordt bekeken en ingevuld, eventuele absenten worden aan het 
aanspreekpunt voor die dag doorgegeven. 

 Vervoer, zie vervoer per bus (4.3.1) en vervoer per auto (4.3.2). 

 De groep loopt gezamenlijk naar de bus/ de auto’s, onder leiding van de begeleiders en de 
groepsleerkracht(en). 

 Indien mogelijk is een auto voorzien van meerdere goedgekeurde kinderzitjes. 

 De leerkracht zorgt dat de begeleider een overzicht op papier heeft van alle leerlingen die 
deel uit maken van zijn of haar groepje. 

 Begeleiders moeten weten dat zij de hele dag verantwoordelijk zijn voor hun groepje. 

 In bijzondere gevallen kunnen zij altijd terugvallen op een van tevoren afgesproken centrale 
post in het park indien deze is afgesproken.  

 Begeleiders en leerkrachten kunnen een consumptie gebruiken, maar blijven in hun “pauze” 
verantwoordelijk voor hun groepje. 

 De begeleider kijkt bij vertrek vanaf de locatie of zijn of haar groepje compleet is als de 
kinderen weer plaats nemen in de bus of auto. De begeleider meldt bij terugkomst op school 
de groep bij de leerkracht af. 

 Kinderen luisteren naar de begeleider van hun groepje. Mocht dit problemen opleveren dan 
meldt de begeleider dit bij de leerkracht. 

 Indien leerlingen hun groepje kwijt raken, dan moeten zij naar de centrale post of andere 
afgesproken vaste plaats in het park of op de locatie gaan. 

 De centrale post is indien afgesproken altijd bemand, liefst door iemand van het team 
(herkenbaar voor kinderen). 
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 Kamp 

 Voor aanvang van het schoolkamp worden alle bijzonderheden over de leerlingen 
meegenomen (dieet, medicijnen en alle noodzakelijke telefoonnummers). 

 Mobiele telefoon en EHBO-doos gaan standaard mee. 

 Voor vertrek worden de regels, afspraken en andere specifieke aspecten voor het kamp 
gelijktijdig met de leerlingen en begeleiders doorgenomen. 

 Vervoer: zie vervoer per auto (4.3.2) 

 Na aankomst worden nog een keer de regels en afspraken doorgenomen. 

 Met name voor bosspelen en nachtspelen dienen afspraken vastgelegd te worden. 

 De leerlingen mogen geen mobiele telefoons gebruiken. Telefoneren gebeurt in overleg met 
de leiding. 

 De telefoon wordt alleen gebruikt in noodgevallen. Het telefoonnummer van het 
kampgebouw is bij ouders bekend. 

 Tijdens het kamp wordt in bijzijn van kinderen niet gerookt. 

 Begeleiders die blijven overnachten zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG) 

 Vervoer excursie of schoolreis 

 Voor aanvang van elke excursie of schoolreis worden alle bijzonderheden over de leerlingen 
geïnventariseerd (dieet, medicijnen en noodzakelijke telefoonnummers). 

 Mobiele telefoon en EHBO-doos gaan standaard mee. 

 Voor vertrek worden de regels, afspraken en andere specifieke aspecten voor de excursie of 
schoolreis gelijktijdig met de leerlingen en begeleiders doorgenomen. 

 Indien de groepsleerkracht ziek/afwezig is, vindt de excursie/het uitstapje alleen plaats als er 
een bevoegde vervangende leerkracht beschikbaar is. 

4.3.1 Vervoer per auto en per bus (beleid Quadraten – bovenschoolse schoolgids) 

 
Het komt op veel scholen regelmatig voor dat vrijwilligers, zoals ouders, leerlingen met hun eigen 
auto vervoeren. In dat geval mag de school er vanuit gaan dat zij een rijbewijs hebben en dat zij hun 
voertuig hebben verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Ook is een inzittendenverzekering 
verplicht. De bestuurder is in principe aansprakelijk voor schade. Op de 
aansprakelijkheidsverzekering van Quadraten is schade door of met motorvoertuigen uitgesloten. Er 
is echter een aparte schadeverzekering voor werknemers afgesloten, waarbij de schade, onder 
beperkte voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.  

 
Hoofdregel voor vervoer van kinderen  

 De basisregel is dat kinderen kleiner dan 1,35 m in een goedgekeurd en passend 
kinderbeveiligingssysteem moeten zitten. Goedgekeurd zijn zitjes met ECE labels.  

 Passend betekent dat het kinderbeveiligingssysteem aangepast moet zijn aan de lengte en 
het gewicht van het kind.  

 Kinderen vanaf 1,35 m en volwassenen moeten gebruik maken van de veiligheidsgordel.  

 Het is niet toegestaan meer personen te vervoeren dan dat er zitplaatsen in de auto 
aanwezig zijn. Op het kenteken staat aangegeven hoeveel zitplaatsen de auto heeft.  
 

Uitzonderingen  
Kinderen van 3 jaar en ouder mogen een autogordel gebruiken in plaats van een 
kinderbeveiligingssysteem als er op de desbetreffende zitbank al twee kinderbeveiligingssystemen 
zijn aangebracht en in gebruik zijn, waardoor er geen plaats meer is voor een derde zitje. Dit kind 
mag niet zonder kinderbeveiligingssysteem op de voorbank worden vervoerd.  
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Kinderen vanaf 3 jaar mogen, in incidentele gevallen, de autogordel gebruiken bij vervoer door een 
ander persoon dan de eigen (pleeg)ouder. Namelijk wanneer redelijkerwijs niet verwacht kan 
worden dat de bestuurder een kinderbeveiligingssysteem bij zich heeft. Het kind wordt dan vervoerd 
op de achterbank. Het dient hierbij om vervoer over beperkte afstand te gaan, zoals bijvoorbeeld een 
kinderfeestje naar het plaatselijke zwembad. Het begrip incidenteel moet letterlijk worden genomen. 
Van incidenteel vervoer is geen sprake meer als bijvoorbeeld oma elke week de kleinkinderen naar 
school brengt. Of een ouder wekelijks met kinderen naar het zwembad rijdt. Een korte afstand is 
volgens het ministerie een afstand van maximaal 50km. 

 
Airbag  
Het is raadzaam om kinderen tot 12 jaar niet bij een airbag te zetten die is ingeschakeld. Kan de 
airbag niet uitgeschakeld worden, dan raden wij aan de autostoel zo ver mogelijk naar achter te 
zetten. 
 
Algemene regel autogordels  
In het kort houdt de regeling in dat op zitplaatsen waar geen autogordels zitten, geen personen 
vervoerd mogen worden.  
 
Enkele belangrijke punten op een rij:  
• Iedereen moet een eigen autogordel gebruiken, twee kinderen/personen in één autogordel mag 
niet. 
• Iedereen moet over een eigen zitplaats beschikken  
• Er mogen niet meer personen worden vervoerd, dan er autogordels aanwezig zijn  
• Voor kinderen kleiner dan 1,35 m gelden bovenstaande aanvullende regels  
 
Overige regels vervoer van kinderen in de bus 
In de bus is het gebruik van een kinderbeveiligingssysteem niet verplicht. Kinderen vanaf 3 jaar 
moeten wel gebruik maken van de gordels, voor zover beschikbaar. Echter, als de bus staanplaatsen 
heeft of gebruikt wordt voor openbaar vervoer volgens een dienstregeling binnen de bebouwde 
kom, hoeven de aanwezige gordels niet gebruikt te worden. Als er geen gordels in de bus aanwezig 
zijn, mogen alle passagiers, zowel volwassenen als kinderen, los worden vervoerd. Kinderen jonger 
dan 3 jaar mogen zowel in een bus met gordels als in een bus zonder gordels los worden vervoerd.  
Wettelijke regels over het aantal leerlingen op de stoelen worden nagevolgd. 
 

 In principe bepaalt de leerkracht wie waar zit. In veel gevallen zal dit vrij gelaten worden. 

 In iedere bus zit minimaal 1 leerkracht. 

 Per bus wordt tevoren bepaald, welke leerkracht eindverantwoordelijk is voor het tellen van 
de leerlingen. De begeleiders controleren of hun groepje compleet is en geven dit door aan 
de betreffende leerkracht. 

 De begeleiders zitten verspreid door de bus en houden mede toezicht. 

 Alle leerlingen blijven zitten en gebruiken de aanwezige gordels. 

 Aan de huishoudelijke regels van de chauffeur wordt gehoor gegeven. 

 De begeleiders tellen het aantal leerlingen in de bus nogmaals voor vertrek, de 
groepsleerkracht zorgt dat hij/ zij op de hoogte is van de bevindingen van alle begeleiders. 

 Mochten er leerlingen te laat bij de bus zijn, dan wachten enkele mensen. 

 De namen van ontbrekende leerlingen worden gemeld aan het aanspreekpunt. 

 In het uiterste geval vertrekken de bussen en wacht de aangewezen personen op de 
laatkomers. 

 Bij terugkomst zorgen de groepsbegeleiders dat de kinderen worden afgeleverd bij ouders/ 
verzorgers of oppas. 
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 De leerkracht / het aanspreekpunt blijft bij de afzetplaats van de bus totdat alle leerlingen 
weg zijn. 

 
In een laadruimte van auto en aanhanger: het is verboden personen te vervoeren in de (open of 
gesloten) laadruimte van een auto, (bak)bromfiets of brommobiel. Ook vervoer van personen in of 
op een aanhanger achter een auto of bromfiets mag niet.  
 
Zie voor meer informatie: http://www.anwb.nl/auto/themas/kinderen-in-de-auto/kinderzitje-de-
regels 
 

4.3.2 Vervoer per fiets 

 Leerlingen mogen alleen deelnemen met een door de leerkracht goedgekeurde fiets. 

 Bij het fietsen met een groep gaat er een begeleider/ leerkracht voorop met een leerling, 
daarachter fietsen de andere leerlingen. De rij wordt ook gesloten door een 
leerkracht/begeleider. 

 Er wordt gefietst over fietspaden of de daarvoor aangewezen plek. 

 Waar nodig fietsen de kinderen achter elkaar. 

 De leerkracht en eventuele andere begeleiders dragen een veiligheidshesje. Deze hesjes zijn 
op school aanwezig. 

4.3.3 Vervoer te voet 

 De leerlingen lopen twee aan twee. 

 Eén volwassene loopt voor, één volwassene loopt achter in de rij. 

 Op bepaalde logische punten, einde plein, begin/eind stoep, eind weg, oversteekplaats e.d. 
stoppen we en kijken of de rij nog wel ordelijk en veilig is (de rij “dikt dan in” en wordt zo 
minder lang dus veiliger). 

 Bij oversteken: eerst de groep bij elkaar op de stoep, de weg afzetten met begeleiders, 
oversteken, duidelijk afspreken waar de kinderen wachten.  
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5 Externe sportactiviteiten 
 

 

 
Algemeen 
Voor aanvang van elke sportactiviteit worden alle bijzonderheden over de leerlingen meegenomen 
(dieet, medicijnen en alle noodzakelijke telefoonnummers). 
Mobiele telefoon en EHBO-doos gaan standaard mee. Voor vertrek worden de regels, afspraken en 
andere specifieke aspecten voor de sportactiviteiten met de leerlingen en begeleiders doorgenomen. 

 Sportdag 

 Er moet, per locatie,  minimaal 1 EHBO’er en de grote EHBO-doos aanwezig zijn. 

 We zorgen dat de leerlingen steeds op een veilige plek staan wanneer er gesport wordt. 

 We gebruiken attributen alleen waarvoor ze bedoeld zijn. 

 We streven naar twee ouders per 10 leerlingen als begeleiding. 

 Zie ook ‘vervoer’ hoofdstuk 4.3 

 Zwemmen 

 Er wordt alleen gezwommen met kinderen die in bezit zijn van een zwemdiploma. 

 Vooraf wordt geïnventariseerd bij de ouders of hun kind in bezit is van een zwemdiploma. 

 De leerkracht overlegt, vooraf, met het zwembadpersoneel wanneer er een groep leerlingen 
komt zwemmen. 

 Belangrijke regels die in en om het zwembad gelden worden vooraf geïnventariseerd en zo 
nodig vooraf met de leerlingen besproken. 

 De leerkracht stelt zich vooraf op de hoogte van waar de EHBO post zich bevindt. 

 Er wordt duidelijk met de kinderen afgesproken waar de kinderen zich verzamelen. 

 Op de verzamelplaats geeft de leerkracht aan de kinderen instructie over de regels/afspraken 
van het zwembad, tijdstippen waarop de kinderen zich moeten verzamelen, de plaats van de 
EHBO-post. 

 Indien naar het oordeel van de leerkracht op enigerlei wijze de veiligheid in het geding is, laat 
de leerkracht de groep verzamelen en vertrekt uit het zwembad. 

 Schaatsen op natuurijs 

 De natuurijsbaan is door de beheerder/contactpersoon opengesteld. 

 Er bestaat duidelijkheid over waar wel en waar niet geschaatst mag worden (zo nodig 
afzetten met afzetlint).  

 Er wordt vooraf een brief naar de ouders geschreven met daarin de volgende belangrijke 
aandachtspunten: 

 Dat handschoenen verplicht zijn op de ijsbaan: ook voor niet-schaatsers. 

 Overige toernooien 

 Voor aanvang van elk toernooi worden alle bijzonderheden over de leerlingen meegenomen 
(dieet, medicijnen en alle noodzakelijke telefoonnummers). 

 Mobiele telefoon en EHBO-doos gaan standaard mee. 

 Voor vertrek worden de regels, afspraken en andere specifieke aspecten voor de toernooien 
gelijktijdig met de leerlingen en begeleiders doorgenomen. 

 De school kan pas deelnemen aan een sporttoernooi als er voldoende begeleiders zijn 
(minimaal één persoon per team). 
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 Gedurende de tijd dat het toernooi wordt gehouden is er minimaal één begeleider op de 
locatie aanwezig.  

 Ouders van de deelnemers worden vooraf schriftelijk geïnformeerd met de exacte gegevens 
(wie, waar, wanneer, wat wordt er van ouders verwacht, wat regelt de school, aan- en 
afmelden, vervoer etc.) 

 Van tevoren is geregeld waar kinderen zich aanmelden en afmelden. 

 Voorafgaand aan het toernooi is duidelijk welke deelnemers er zijn. De namen worden op 
overzichten genoteerd. 

 De deelnemers en de begeleiders worden vooraf duidelijk geïnstrueerd over regels van en 
afspraken op de locatie, het wedstrijdschema, kleedkamerindeling etc. De overzichten zijn in 
het bezit van de coaches/teambegeleiders en van de leerkracht. 

 De ouders van de kinderen (deelnemers en supporters) regelen zelf het vervoer van de 
kinderen. Indien de school het vervoer regelt, gelden de afspraken zoals beschreven in 
hoofdstuk vervoer (hoofdstuk 4.3) 

 Toeschouwende kinderen, die op eigen initiatief komen vallen niet onder de verantwoording 
van de school. 

 Omdat deze activiteiten onder de verantwoordelijkheid van de school vallen, bepaalt de 
school (in samenspraak met de organisator) de regels. 
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6 Interne activiteiten 
 

 

 Activiteiten met veel ouders en kinderen  
Bij activiteiten zoals: open huis, tien–minuten gesprekken, informatieavonden tentoonstellingen, 
musical groep 8, Sinterklaas, Kerst, Pasen etc. gelden de volgende regels:  
 

 De gangen, in- en uitgangen worden vrijgehouden, ook de ingang van het klaslokaal. 

 De nood- en transparantverlichting (= vluchtwegsignalering) mag niet worden uitgeschakeld 
of aan het zicht worden onttrokken. 

 We zorgen ervoor dat de deuren bij de uitgangen voldoende doorgang bieden in geval van 
calamiteit (een vergrendelde deur ontgrendelen). 

 Slanghaspels zijn bereikbaar; handblusmiddelen zijn op strategische plaatsen aanwezig en 
bereikbaar. 

 Kabels en snoeren, touwen, feestverlichting (zoals snoeren met lampjes) slingers en 
dergelijke, zijn zodanig gebruikt dat zij geen gevaar opleveren (struikelen, tegenaan lopen). 

 Kaarsen en waxinelichtjes worden geplaatst in glazen potjes. Deze potjes worden geplaatst 
op een veilige plaats. Bij voorkeur gebruiken we ledlampjes in plaats van kaarslicht.  
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7 Sociale veiligheid 
 

 

 Omgangsregels 
Om de omgang met elkaar te reguleren en zodoende een veilig werk- en leefklimaat te bevorderen 
gelden er in de groepen de volgende regels voor de leerlingen onderling: 

 Doe niets bij een ander kind, wat jezelf ook niet prettig zou vinden. 

 Kom niet aan een ander als de ander dat niet wil. 

 We noemen elkaar bij de voornaam en gebruiken geen scheldnamen. 

 Als je kwaad bent ga je niet slaan, schoppen, krabben (je komt niet aan de ander).          
Probeer eerst samen te praten. Ga anders naar de meester of de juf.    

 Niet zomaar klikken. Wel: aan de juf of meester vertellen als er iets gebeurt wat je niet  
prettig of gevaarlijk vindt. 

 Vertel de meester of de juf wanneer jezelf of iemand anders wordt gepest. 

 Blijft de pester doorgaan dan ga je dit weer aan de meester of juf vertellen. 

 Word je gepest praat er thuis ook over, je moet het niet geheim houden. 

 Uitlachen, roddelen en dingen afpakken of kinderen buitensluiten vinden we niet goed. 

 Niet aan spullen van een ander zitten als de ander dat niet wil. 

 Luisteren naar elkaar. 

 Iemand niet op het uiterlijk beoordelen. 

 Nieuwe kinderen willen we goed ontvangen en opvangen. Zij zijn ook welkom op onze 
school. 

 Opzettelijk iemand pijn doen, opwachten buiten school, achterna zitten om te pesten is 
beslist niet toegestaan. 

 Probeer ook zelf een ruzie met praten op te lossen. Na het uitpraten kunnen we ook weer 
vergeven en vergeten. 

 Deze regels gelden op school en daarbuiten. 
 
Toevoeging: 

 Kinderen mogen in hun eigen groep een aanvulling geven op deze vastgestelde schoolregels, 
in overleg met de leerkracht. 

 Die aanvulling wordt opgesteld, door en met de groep, dit zijn de zo genaamde groepsregels. 

 Zowel de schoolregels als groepsregels zijn zichtbaar in de klas opgehangen. 
 

 Pestprotocol 
Uitgebreide afspraken omtrent pesten en gepest worden zijn te vinden in het pestprotocol. Zie 
website. 

 Gedragscodes 
Gedragscodes zijn vastgelegd in het personeelsbeleidsplan; opgesteld door het bestuur van de 
Stichting Qudraten. Leerkrachten, leerlingen en ouders dienen elkaar met wederzijds respect te 
bejegenen. Dit houdt in: lijfstraffen en negativisme naar de leerling kunnen niet worden getolereerd. 
Voor de leerling betekent dit dat brutaliteit niet kan worden toegestaan. Van de ouders wordt 
verwacht dat zij hun kind respect bijbrengen voor de leerkracht. 
Deze regels zijn niet vrijblijvend, maar dragen een verplichtend karakter! 
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Gaat een leerkracht over de schreef, dan dienen direct verontschuldigingen aangeboden te worden. 
Het voorval wordt z.s.m. gemeld bij de directie. Bij brutaliteit van de leerling worden de ouders in 
kennis gesteld; indien mogelijk door de leerling zelf. Ook hier kan in voorkomende gevallen een 
beroep op de directie worden gedaan. De gedragscodes zoals afgesproken binnen CBS ‘t Fundament 
zijn opgenomen in het IPB. 
 

 Omgaan met agressie en geweld 
Agressie en geweld op school en in de klas staan niet op zichzelf. In de hele samenleving is sprake van 
een toenemende verruwing en verharding. Toch heeft de ene school aanzienlijk meer te kampen met 
agressie en geweld dan de andere. Dat hangt voornamelijk samen met het schoolklimaat, maar ook 
met de sociale omgeving waarin kinderen opgroeien.  
Op scholen waar leerlingen zich prettig voelen, doen zich opmerkelijk minder problemen voor.  
Onder agressie en geweld wordt verstaan: voorvallen waarbij een personeelslid of leerling psychisch 
of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks 
verband houden met het verrichten van het werk of het verrichten van onderwijs. Daarbij moet ook 
gedacht worden aan verbaal en non-verbaal gedrag. Agressie en geweld kunnen ook plaatsvinden 
wanneer een ouder/verzorger een personeelslid lastigvalt, bedreigt of aanvalt. 

 Ontoelaatbaar gedrag 
Ontoelaatbaar gedrag is een uitdrukking voor een breed scala van gedragingen van leerlingen: van 
relatief milde vergrijpen tot ernstige vormen van agressie, geweld en criminaliteit. Tot onschuldige 
gedragingen behoren bijv. ordeverstoringen. Bij de ernstiger vormen gaat het om stelen, vernielen, 
pesten en lastigvallen. Tenslotte zijn er de zware delicten, waarbij sprake is van het berekenend 
voorbereiden en gebruiken van lichamelijk en/of mentaal geweld.  

 
Hoe willen wij als  CBS ’t Fundament bijdragen aan een gezonde en veilige school?  
Alle beleid op dit gebied heeft als doel om agressie en geweld (en seksuele intimidatie) terug te 
dringen en te voorkomen. Een structurele aanpak is in de eerste plaats gericht op leerlingen en gaat 
uit van drie strategieën, die niet los van elkaar kunnen worden gezien:  

 Bevorderen van een goed sociaal klimaat  
 Inspringen op acute situaties  
 Intensieve begeleiding van probleemkinderen  

  
Leerlingen voelen zich thuis op school, wanneer de leerkrachten hen serieus nemen, met respect 
behandelen en blijven accepteren. Duidelijke gedragsregels zijn nodig. Als leerlingen zich lastig(er) 
gaan gedragen, is het goed om actief in te grijpen en niet af te wachten totdat de bui vanzelf 
overdrijft. Leerlingen moeten leren ervaren, dat sociaal gedrag meer voordelen biedt dan destructief 
gedrag.  
  
Het is heel belangrijk, dat de directie de leerkrachten steunt en opvangt, wanneer zij hinder 
ondervinden van agressie en geweld. Een goede teamgeest is belangrijk; onderlinge steun en opvang 
zijn beter mogelijk in een goed sociaal klimaat. Dat vraagt om een gerichte, gezamenlijke inspanning 
van directie en leerkrachten.   
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Een structurele aanpak is in de eerste plaats gericht op leerlingen en hun gedrag.  
 

Stappenplan ontoelaatbaar gedrag 
Gedrag Sanctie  Vervolgstap 

1. Leerling houdt 
zich niet aan de 
regels 
 

Waarschuwing 1: 
Leerkracht geeft aan welk 
gedrag hij nu wel verwacht 
van de leerling.  

De leerkracht geeft aan dat dit de eerste waarschuwing is. 

Hij geeft aan welk gedrag het kind nu wel moet laten zien.  

De waarschuwingen gelden per dagdeel. 

2. Leerling houdt 
zich weer niet aan 
de regels  

Waarschuwing 2: 
Leerkracht geeft aan welk 
gedrag hij nu wel verwacht 
van de leerling. 

De leerkracht geeft aan dat dit de tweede waarschuwing is. 
Hij geeft aan welk gedrag het kind nu wel moet laten zien. 
Als het nogmaals voorkomt moet een oepsblad worden 
ingevuld.  

3. Leerling houdt 
zich weer niet aan 
de regels  

Leerkracht laat leerling een 
oepsblad invullen buiten 
de klas. Oepsblad 1,2,3. 

Leerling mag weer binnenkomen en bespreekt het 
oepsblad na schooltijd met de leerkracht. 
Deze stap wordt 3 keer herhaald. 

4. Leerling houdt 
zich binnen een 
maand weer niet 
aan de regels 

Leerkracht laat leerling een 
oepsblad invullen buiten 
de klas. 
Oepsblad 4. 

Leerling mag weer binnenkomen en bespreekt het 
oepsblad na schooltijd met de leerkracht.  Er wordt een 
plan opgesteld door IB’er en leerkracht. Ouders worden 
hiervan telefonisch op de hoogte gesteld. 

5. Leerling houdt 
zich binnen een 
maand weer niet 
aan de regels 

Leerkracht laat leerling een 
oepsblad invullen buiten 
de klas. 
Oepsblad 5. 

Leerling mag weer binnenkomen en bespreekt het 
oepsblad na schooltijd met de leerkracht. Nu volgt op 
afspraak een gesprek met de leerkracht, directeur/intern 
begeleider èn de ouders. Het plan wordt eventueel 
bijgesteld. 

6. Leerling houdt 
zich binnen een 
maand weer niet 
aan de regels 

Leerkracht laat leerling een 
oepsblad invullen in het 
kantoor van de directeur/ 
IB'er. Oepsblad 6. 

Leerling mag de klas niet meer in en blijft de rest van de 
dag in een andere ruimte waar hij/zij schoolwerk maakt. Nu 
volgt op afspraak een gesprek met de leerkracht, 
directeur/intern begeleider èn de ouders.  

7. Leerling houdt 
zich binnen een 
maand  weer niet 
aan de regels 

Leerkracht laat leerling een 
oepsblad invullen in het 
kantoor van de 
directeur/IB'er.  
Oepsblad 7. 

Leerling mag de klas niet meer in en blijft de rest van de 
dag èn de volgende dag in een andere ruimte waar hij/zij 
schoolwerk maakt. Nu volgt op afspraak een gesprek met 
de directeur/intern begeleider èn de ouders. Bij de 
volgende overtreding wordt contact opgenomen met het 
bestuur. Dit wordt gemeld bij de ouders. 

8. Leerling houdt 
zich binnen een 
maand weer  niet 
aan de regels 
 

Leerkracht laat leerling een 
oepsblad invullen in het 
kantoor van de 
directeur/IB'er. 
Oepsblad 8. 
 

Leerling mag de klas niet meer in en blijft de rest van de 
dag in andere ruimte waar hij/zij schoolwerk maakt. De 
directeur neemt contact op met het bestuur en overlegt of 
er eventueel een schorsing aan de orde is. Een schorsing 
geldt voor maximaal 5 dagen, waarin een oplossing wordt 
gezocht voor het probleem. De directeur brengt de ouders 
persoonlijk op de hoogte. 

Bij agressie wordt meteen overgegaan tot stap 2 (oepsblad) 
Bij ernstige agressie wordt meteen overgegaan tot stap 5 (ouders en directeur) 

 
(Oepsblad – zie bijlage hoofdstuk 11)  

 Schorsing en verwijdering van leerlingen (beleid Quadraten) 
Op onze scholen moet iedereen zich veilig voelen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen door 
ontoelaatbaar gedrag van een of enkele leerlingen en/of ouders waardoor dit gevoel van veiligheid in 
gevaar komt. Het beleid rond time-out, schorsen en verwijderen is een instrument om in dergelijke 
situaties op te kunnen treden. Het verwijderingsbeleid is een instrument dat in uiterste noodzaak zal 
worden ingezet bij het zoeken naar een structurele oplossing. Het verwijderingsbeleid kan ook 
toegepast worden als de school niet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen. In 
de bovenschoolse schoolgids vindt u het gehele beleid rondom ‘Time-out, schorsing en verwijdering 
van leerlingen.  Zie: http://www.quadraten.nl/Informatie/Bovenschoolse-Schoolgids 

http://www.quadraten.nl/Informatie/Bovenschoolse-Schoolgids
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 Klachtenregeling en klachtenprocedure 
Leerlingen, ouders, personeel en alle anderen die op onze school aanwezig zijn, moeten zich veilig 
kunnen voelen. Wij doen er veel aan om hiervoor te zorgen. Zo proberen wij een prettige sfeer te 
creëren, willen wij de organisatie soepel laten verlopen en streven wij er naar beslissingen 
weloverwogen te nemen. Toch gaat er wel eens iets mis. Meestal gebeurt dat per ongeluk, maar 
voor de mensen die het aan gaat is het wel altijd vervelend. Als dingen op onze school misgaan, 
willen wij daar goede oplossingen voor zoeken. De klachtenregeling helpt ons daarbij. Elke school is 
wettelijk verplicht zo’n regeling te hebben. Als u een klacht heeft over de dagelijkse gang van zaken 
in de school kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind en indien nodig bij de schoolleiding. De 
meeste klachten zullen in onderling overleg op een juiste wijze worden afgehandeld. Als de klacht 
niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, of de aard van de klacht daar aanleiding toe geeft, kunt u 
een beroep doen op de klachtenregeling. Het college van bestuur van Stichting Quadraten heeft een 
klachtenregeling vastgesteld, die u kunt vinden op de website van de stichting www.quadraten.nl. 
 
  

http://www.quadraten.nl/
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8 Sociaal-emotionele ontwikkeling 
 

 

 
Vanaf de allereerste dag dat een kind bij ons op school komt wordt hij/zij geobserveerd. De 
ontwikkeling wordt gevolgd met verschillende instrumenten, zoals Digikeuzebord, Planb2 en Kanvas! 
Voor kinderen die opvallen wordt een handelingsplan geschreven. 
 
Tevens gebruiken wij voor Godsdienstonderwijs de methode ‘Kind op Maandag”. Deze methode, 
gericht op bijbelonderwijs, is ook geschikt gebleken voor sociaal-emotionele ontwikkeling van 
kinderen. In deze methode wordt regelmatig de christelijke normen en waarden d.m.v. verhalen, 
voorbeelden, discussie en gesprekjes naar voren gebracht. Het gaat ook over zelfrespect, 
zelfvertrouwen. 
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9 AVG – Algemene verordening gegevensbescherming 
 

 
Op de ‘t Fundament gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in 
het privacyreglement van onze school. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we 
persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren 
en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het 
privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van 
persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze 
school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over 
onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens 
geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens 
(denk aan dyslexie of ADHD).  
  
De leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. De 
vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Deze 
programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. 
In het geval van specifieke bovenschoolse onderwijskundige  begeleiding (b.v. orthopedagoog, 
psycholoog) kan toegang tot individuele leerlingdossiers worden verleend. Deze toegang wordt per 
keer geregistreerd.  Omdat de ‘t Fundament onderdeel uitmaakt van stichting Quadraten, worden 
daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de 
gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.   
  
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte 
set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. 
Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons 
krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor 
geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.   
  
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet 
kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer 
relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen 
of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind, of met de 
schooldirecteur.  
  
Op onze school hebben we een privacyreglement. Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan 
met leerling gegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met 
instemming van de GMR vastgesteld.    
  
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de 
school of in de nieuwsbrief, vragen wij jaarlijks vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd 
besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u 
toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per 
keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s 
kunt u terecht bij de leraar/lerares van uw kind, of bij de schooldirecteur. 
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10 Diversen 
 

 

 Onderhoudscontracten 
Het gebouw en haar omgeving moet veilig zijn. Daarom zorgen we jaarlijkse voor controle van 
verbandtrommels, ontruimingsverlichting, speellokaal, brandblussers en buitenspeel- materialen. 
 

 Bedrijfshulpverlening (BHV) en ontruimingsplan 
Onze school heeft 3 bedrijfshulpverleners die tweejaarlijks worden geschoold of bijgeschoold. De 
coördinator is verantwoordelijk voor het oefenen van het ontruimingsplan dit gebeurt jaarlijks een of 
meerdere malen.   
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11 Bijlage - Oepsblad 
  

Oeps… dat ging even mis…   

  
Naam:………………………………………  Datum:……………………………………...  

  

 Wat is er gebeurd?  

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………  

Hoe kwam dat?  

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………  

Wat deed jij?  

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………  

Waarom deed jij dat?  

………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………  

Wie had last van jouw gedrag en waarom?  

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………  

Hoe kun je oplossen wat er mis is gegaan?  

………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………  

Wat zou je de volgende keer kunnen doen om het te voorkomen?  

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Handtekening leerling   handtekening leerkracht  

  


