Gedragscode PCB De Branding
We zijn allemaal gelijk en toch anders. Dit is het unieke van de mens!
Leerlingen en leerkrachten
Op onze school vinden we het belangrijk dat ieder kind, ouder en medewerker zich
veilig voelt.Om die goede sfeer op onze school te hebben, is een aantal
gedragsregels opgesteld voor zowel de leerlingen, de leerkrachten als de ouders.
Om in de school een sfeer van rust te creëren wordt er tijdens de lessen zo weinig
mogelijk door de gangen gelopen. Wanneer kinderen onder schooltijd door de gang
lopen, dan doen ze dat altijd ordelijk en rustig. Er wordt in de gangen nooit gerend.
Tien minuten voor aanvang van de lessen gaan de buitendeuren open en mogen de
kinderen naar binnen. In de middag is dit vijf minuten voor aanvang. Bij de kleuters
mogen de ouders mee naar binnen. Bij de kinderen uit groep 3 doen de ouders dit tot
de kerstvakantie. Overige ouders nemen buiten afscheid. Uiteraard lopen ouders wel
mee naar binnen als hier een dringende reden voor is.
De leerkracht staat bij binnenkomst van de kinderen in de deuropening en geeft ieder
kind een hand. De kleuterleerkracht zit in de kring. De kleuters lopen eerst naar de
leerkracht toe om een hand te geven en gaan daarna in de kring zitten.
Leerkrachten, ouders en kinderen zorgen er voor dat de lessen op tijd kunnen
beginnen. Andere medewerkers zonder eigen groep staan bij de ingangen van de
school.
In de pauzes zijn alle kinderen in principe buiten. De eigen leerkrachten zijn op tijd op
het plein om er op toe te zien dat de kinderen plezierig met elkaar omgaan. Wanneer
er een probleem ontstaat, lossen de kinderen dit in principe zelf op. Lukt dit niet, of
heerst er het gevoel dat er daadwerkelijk onrecht is aangedaan, dan gaat het kind
naar de pleinwacht toe om te vertellen wat er aan de hand is. De leerkracht schat
vervolgens in of en welke hulp geboden moet worden. Al naar gelang het jaargetijde
en de situatie worden er, na onderling overleg, door de leerkrachten met de kinderen
afspraken gemaakt wat buiten wel en niet is toegestaan.
Als het weer het niet toelaat om buiten te spelen, blijven de kinderen in de eigen klas
onder de verantwoordelijkheid van de eigen leerkracht.
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Binnen elke groep worden klassenafspraken gemaakt, waaraan iedereen zich dient
te houden. Bij het niet navolgen, zal de leerkracht en zo nodig de directie
maatregelen treffen.
Een kind dat verbaal of lichamelijk geweld gebruikt, is altijd fout en zal daar op
aangesproken worden. Onder geweld verstaan wij in ieder geval: uitschelden, grof
taalgebruik, het uitsluiten van kinderen, dreigende groepsvorming, pesten en het
gebruik van handen en voeten bij agressieve uitingen.
Wanneer een kind zich ernstig, of bij voortduring misdraagt, zullen er door de leiding
van de school in overleg met de betrokken leerkrachten maatregelen getroffen
worden. In die situatie worden ouders altijd op de hoogte gebracht en wordt er een
melding gemaakt in ons administratiesysteem. Indien nodig wordt het pestprotocol
en/of het protocol schorsen en verwijderen gevolgd.
Kinderen die op de fiets komen, zetten hun fiets op het fietsenplein. Op het
fietsenplein lopen de kinderen naast de fiets. Voor en na schooltijd is er toezicht op
het fietsenplein.
Wanneer kinderen om welke reden dan ook later uit school komen, dan zal de
leerkracht er zorg voor dragen dat de ouders daarvan op de hoogte gebracht
worden. Wanneer ouders niet bereikbaar zijn, krijgen de kinderen een kort briefje
mee.
Mobiele telefoons van leerlingen blijven zoveel mogelijk thuis. Als ze dan toch mee
naar school gaan, dan worden ze in de klas uitgezet en niet gebruikt. Leerkrachten
hanteren hun mobiele telefoons uitsluitend en alleen in relatie tot hun werk.
Eten en drinken gebeurt in principe in het leslokaal. Wanneer kinderen toch iets mee
naar buiten nemen, dan worden afvalresten altijd in de container gedaan.
Als leerlingen voor een bepaalde activiteit in het gebouw geoefend hebben, wordt
alles altijd weer netjes opgeruimd. De eigen leerkracht controleert dat.
In de klas worden geen zonnebrillen en petten gedragen.
Tenzij bij traktaties, wordt er in school niet gesnoept.
De leerkracht zorgt in het lokaal voor een goede ventilatie.
In de groepen 4 t/m 8 hebben de kinderen klassendienst. Dit betekent dat ze onder
schooltijd kleine klusjes doen en soms na schooltijd wat langer blijven. We
verwachten van de kinderen dat ze hun ouders daarvan zelf op de hoogte brengen.
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De leerkracht blijft er verantwoordelijk voor dat er opgeruimd wordt. Dat geldt zowel
voor het eigen lokaal als voor de gemeenschappelijke ruimten.
Bij het op orde houden van de school behoren ook verzorgde en opgeruimde gangen
en doorgetrokken toiletten. Jassen horen in de luizenzak en de tas hoort aan de
kapstok en zeker niet op de grond. Aan het eind van de dag worden jassen en
tassen weer mee naar huis genomen.
Wanneer een kind jarig is, mag het op de afgesproken tijd de klassen rond bij de
groepen die dezelfde pauze hebben. De jarige mag twee kinderen meenemen. Elk
kind krijgt een speciale verjaardagskaart waar door de leerkrachten iets op
geschreven wordt. Daarna wordt de traktatie in de keuken of in de personeelskamer
neergezet.
Zorg voor het materiaal betekent zuinigheid en goed gebruik. Als iets niet meer
gebruikt wordt, dient het zorgvuldig opgeborgen te worden op de daarvoor bestemde
plaats. Gevonden spullen en kleding worden in de daarvoor bestemde kist gedaan in
de hoofdhal. Twee keer per jaar wordt in de Bran-dingen aangekondigd dat deze
spullen in de aula liggen. Wat dan niet wordt opgehaald, gaat naar de
kringloopwinkel.
Wanneer ouders vragen of opmerkingen hebben over hun kind, dan wenden zij zich
in eerste instantie altijd tot de groepsleerkracht. In principe worden eventuele
problemen dus met de groepsleerkracht opgelost. Komt u met de leerkracht niet tot
overeenstemming of bent u over het gesprek niet tevreden, pas dan kunt u zich met
uw klacht tot de directie wenden. Korte berichtjes kunnen voor schooltijd
doorgegeven worden. Wilt u meer inhoudelijk praten dan verzoeken we u met de
leerkracht een afspraak te maken.
Er wordt van iedereen die bij De Branding betrokken is, verwacht dat men elkaar op
een hartelijke, behulpzame en dus sociale manier tegemoet treedt!
Voor alle leerlingen hebben we 5 afspraken waar we ons aan houden. Iedere week
staat een andere afspraak centraal en worden er lessen gegeven om de afspraak te
leren.
Rennen en roepen doen we op het schoolplein, in de school lopen we rustig, dat is
pas fijn!
We zijn aardig en luisteren naar elkaar, het hele jaar!
We tonen respect.
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We werken rustig en stil, dat is wat iedereen wil!
We vinden het fijn zuinig op onze spullen te zijn!
Ouders en verzorgers *
Algemeen:
• Ouders worden geacht op de hoogte te zijn van de regels die voor de leerlingen
gelden. Wij verwachten van de ouders dat zij de schoolregels onderschrijven en dat
zij, waar mogelijk, meewerken aan de naleving van deze regels.
• Ouders onderschrijven de uitgangspunten en werkwijze van de school, zoals
beschreven in de schoolgids.
• Ouders houden zich aan de Leerplichtwet. Verlof wordt tijdig bij de directie
aangevraagd.
• Ouders lezen de informatie die de school verstrekt en vragen indien nodig om
toelichting.
• Ouders geven wijzigingen in de gegevens zoals vermeld bij inschrijving, direct aan
de school door bij de administratie.
• Ouders zien erop toe dat de leerling op tijd op school aanwezig is of melden
hem/haar voor het begin van de lessen af.
Zorg voor de leerlingen:
• De ouders informeren de leerkracht zo spoedig mogelijk als er belangrijke
veranderingen zijn in de thuissituatie. De school informeert op haar beurt de ouders
wanneer er sprake is van veranderingen die van invloed kunnen zijn op het gedrag
van de leerling.
• De ouders tonen belangstelling voor de ontwikkeling/vorderingen van de leerling,
o.a. door op het spreekmoment en de ouderavond te komen.
• Indien er sprake is van zorg dan wordt een leerling besproken en dan werken de
school en de ouders met elkaar samen. Indien gewenst wordt de intern iegeleider
daarbij betrokken.
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Omgang:
• Ouders en personeelsleden vertonen voorbeeldgedrag voor de leerlingen; zij gaan
volgens algemeen geldende omgangsvormen en respectvol met elkaar en met de
leerlingen om. Ouders werken mee aan een sociaal veilige school.
• Kritiek, klachten of opmerkingen worden door de ouders met de direct betrokkenen
(of zo nodig met de directie van de school) besproken, waarbij er door de ouders op
wordt gelet dat dit niet in aanwezigheid van leerlingen gebeurt.
• Gebruik van bedreigingen en geweld wordt niet getolereerd. De directie behoudt
zich het recht voor om indien de ernst van een incident dit rechtvaardigt, hiervan
aangifte te doen bij de politie.
*Waar ouders staat kunt u ook lezen: verzorgers.
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