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Jacobus Koelmanschool                                   
Krimpen aan den IJssel 
 
 

 

 

 

 

Aan de ouders, 

 

Hieronder treft u informatie aan over afspraken die wij in de groepen met de kinderen 

maken. Afspraken waar we elkaar vervolgens op kunnen aanspreken. Goede afspraken 

zorgen voor duidelijkheid. Duidelijkheid voor de kinderen en - d.m.v. deze brochure - 

voor u.  

 

Met de afspraken willen we: 

 De veiligheid in school en schoolhof (= pleinen) bevorderen; 

 De kinderen leren om op een goede, Bijbelse manier met 'vrijheid' en  

met anderen om te gaan. 

 

Aan de kinderen wordt door de leerkrachten duidelijk gemaakt waarom er afspraken zijn 

en wat er van hen verwacht wordt. Daarbij mag van leerlingen uit de bovenbouw in dit 

opzicht meer verwacht worden dan van leerlingen uit de onderbouw. 

 

Natuurlijk blijven er altijd situaties die zich niet laten regelen. Dergelijke situaties vragen 

een persoonlijke inschatting van de leerkracht op dat moment. 

 

We vragen u als ouder(s) de schoolregels te ondersteunen. Gezámenlijk de 

bovenvermelde doelen nastreven is niet alleen onze wens, maar ook een Bijbelse 

opdracht:  

 Het aanbrengen van orde en regelmaat in de opvoeding, thuis én op school; 

 het zich in taalgebruik en gedrag laten leiden door Gods Woord, thuis én op 

school. 

 

 

Het team van de Jacobus Koelmanschool 

 
 
 

= = = = = = = = =  
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Pedagogisch klimaat: visie 

In de school als leef- en werkgemeenschap is altijd een bepaald klimaat of 'sfeer' 

merkbaar. Dit klimaat komt o.a. tot uitdrukking in de manier waarop leerlingen en 

leerkrachten met elkaar omgaan, de wijze waarop afspraken, regels en gewoonten in de 

school worden nageleefd. Het klimaat wordt ook bepaald door de houding van de 

leerlingen en leerkrachten ten opzichte van elkaar. De manier waarop volwassenen en 

kinderen met elkaar omgaan, is genormeerd aan Gods Woord. 

Belangrijke kenmerken van een positief klimaat zijn: veiligheid en acceptatie, streng zijn 

(d.i.: duidelijk en consequent regels hanteren), liefde en vriendelijkheid, orde, rust, 

ontspanning en gezelligheid. 

Het werken aan een positief klimaat waarin deze kenmerken terug te vinden zijn, is een 

belangrijke en moeilijke opgave. Hierin kan de leerkracht niet alleen staan. Er is een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid: ouders en leerkrachten moeten elkaar helpen bij de 

uitvoering van deze opdracht.  

 

Het is pedagogisch gezien van groot belang dat afspraken en regels door  alle 

leerkrachten duidelijk en consequent worden gehanteerd. Iedere leerkracht moet hierin 

zijn/ haar verantwoordelijkheid nemen. Afspraken en regels moeten nagekomen en 

gehanteerd worden in de praktijk van alledag. Wij voorkomen een overlading van regels 

en afspraken die wij niet kunnen nakomen.   

 
Gedrag, taalgebruik en respect 

 Alle leerlingen gaan vriendelijk en met respect om met andere leerlingen;  

 Leerlingen mogen elkaar niet pesten; 

 Scheldwoorden, grof taalgebruik of (verbasterde) vloeken zijn absoluut niet 

toegestaan; 

 Leerlingen moeten zorgvuldig met schoolspullen en de spullen van een ander en 

van zichzelf omgaan; 

 Leerlingen spreken de leerkrachten en andere volwassenen met 'u' aan; 

 De leerlingen gedragen zich netjes en beleefd tegenover volwassenen; 

 De leerlingen zijn de leerkrachten in de school en op het plein gehoorzaam; 

 Bij buitenschoolse activiteiten moeten de leerlingen zich rustig en beleefd 

gedragen en goed luisteren naar begeleiders e.a.; 

 In de school moeten de leerlingen zich rustig gedragen: niet   rennen; 

 en roepen in de school; 

 Bij problemen mag een kind niet het recht in eigen hand nemen; 

 Eerst naar een van de leerkrachten gaan is de stelregel; 

 We doen elkaar lichamelijk geen pijn. 

Uiteraard mag van de leerkrachten verwacht worden dat zij de leerlingen met respect 

behandelen, dat zij vriendelijk, duidelijk en consequent zijn. De leerkracht moet in zijn/ 

haar gedrag ook rekening houden met leeftijd en kenmerken van het kind. 

 

Wanneer bij overtreding een waarschuwing en/ of een ordemaatregel niet helpt/ helpen, 

zult u als ouder(s) op de hoogte gesteld worden en zal er ev. een gesprek op school 

plaats hebben met u en uw kind. 

 
Kleding 

Wij verwachten van de kinderen dat zij correct en fatsoenlijk gekleed naar school komen. 

De meisjes komen in een jurk of rok naar school. Het dragen van minirokjes is niet 

toegestaan, ook niet wanneer een legging wordt gedragen. In de zomermaanden gaan 

wij uiteraard luchtiger gekleed dan anders. Ook dan verwachten wij dat jongens en 

meisjes gekleed gaan in (korte) mouwen. 

In de school mogen geen 'hoofddeksels', zoals petten en mutsen, gedragen worden. In 

de schoolhof mogen geen 'hoofddeksels' gedragen worden die onderdeel uitmaken van 

gevechtskleding. 

Wat betreft de kleding van de ouders rond en in de school verwijzen wij naar de 

begeleidende brief van het bestuur in de schoolgids.  
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Gebruik mobiele telefoons  

Mobiele telefoons zijn op school niet toegestaan. Er kunnen echter situaties zijn waarin 

het wel noodzakelijk is dat een leerling een mobiele telefoon bij zich heeft. We denken 

hierbij bijv. aan een leerling die van ver met de fiets naar school moet komen. In 

dergelijke gevallen moet de school (leerkracht en schoolleiding) op de hoogte gesteld 

worden. 

 
Plaatjes en christelijke levensvisie 

Regelmatig komen er allerlei plaatjes op de markt als verzamelobject. Helaas is het 

niveau van deze plaatjes nogal eens zodanig dat het ver van een christelijke levensvisie 

af staat. Plaatjes die tot die categorie behoren kunnen dan ook op school niet worden 

toegestaan. 

 
Gevaarlijke voorwerpen 

Er mogen geen zakmessen, erwtenschieters, aanstekers, vuurwerk, klappertjes, 

neppistolen of andere hinderlijke of gevaarlijke materialen meegenomen worden naar 

school.  Wanneer een kind deze materialen toch bij zich heeft, worden ze afgenomen en 

niet meer aan het kind zelf teruggegeven. Alleen een ouder kan het betreffende 

materiaal ophalen. 

 
Binnenkomen en naar buiten gaan 

Voor het naar binnen en naar buiten gaan heeft de school gekozen voor een situatie 

waarbij: 

 de kleuters zelfstandig de school binnenkomen en in een rij de school verlaten; 

 de kinderen van groep 3 in een rij de school binnenkomen en in een rij de school 

verlaten; 

 de kinderen van groep 4 t/m 8 in een rij de school binnenkomen en zelfstandig de 

school verlaten.  

Twee aspecten van het opvoeden zijn hier terug te vinden: enerzijds orde en anderzijds 

zelfstandigheid, 'vrijheid'. Dit moet uiteraard wel begeleid worden. 

 
Binnenkomen bij begin schooltijden 

 Wanneer de eerste bel gaat: 

- gaan de kleuters naar de kleuteringang; 

- stellen de groepen 3, 4 en 5 zich op in een rij bij de ingang aan de 

Vijverlaanzijde;  

- stellen de groepen 6, 7 en 8 zich op in een rij bij de hoofdingang 

(Lavendelzijde); 

 Bij het eerste belsignaal opent een leerkracht de deuren. De kleuters mogen met 

hun begeleiders direct naar binnen. Alleen kleuters mogen naar hun lokaal 

gebracht worden. Uit het oogpunt van 'rust in de school' mogen leerlingen van 

groep 3 en hoger niet weggebracht worden. Leerlingen van groep 3 mogen de 

eerste twee weken van het schooljaar in de klas worden gebracht. Deze kinderen 

worden opgehaald door de groepsleerkracht. De groepen 3 t/m 8 gaan na elkaar 

naar binnen. De leerkracht draagt er zorg voor dat de leerlingen hun jassen enz. 

altijd in hun luizenzakken ordelijk ophangen (elke leerling is verplicht een 

luizenzak te hebben; deze zijn op school te verkrijgen). In de hallen, gangen en 

gemeenschapsruimte moeten de leerlingen zich, zoals eerder vermeld, rustig 

gedragen; 

 Tussen het eerste en tweede belsignaal houdt iedere groepsleerkracht zich bezig 

met de opvang en begroeting van de leerlingen; 

 Er gelden in de groep regels voor het binnenkomen, zoals: begroeting door de 

leerkracht, gaan zitten in de kring of aan de tafel, niet door het lokaal rennen, op 

zachte toon met elkaar spreken; 
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 Bij het tweede belsignaal gaat de deur van het lokaal dicht en behoren alle 

leerlingen binnen te zijn. Er gelden regels voor het (m.n. frequent) te laat komen: 

doet zich dit herhaaldelijk voor, dan zal er contact met de ouders opgenomen 

worden; 

 Deze afspraken gelden, voor zover van toepassing, ook voor het binnenkomen na 

de pauze. 

 
Naar buiten gaan bij einde schooltijden 

 Bij het eerste belsignaal wordt opgeruimd en geëindigd (brigadiers maken in ieder 

geval het dankgebed mee); 

 Voor het tweede belsignaal gaat is iedereen klaar om het lokaal te verlaten, d.w.z. 

er is een sfeer van rust voor het lokaal verlaten wordt; 

 Bij het verlaten van het lokaal moeten tafels en stoelen recht te staan, moeten de 

tafels opgeruimd zijn en moet de vloer bij de tafels schoon zijn. De 

groepsleerkracht ziet erop toe dat tassen, brieven etc. meegenomen worden; 

 In groep 0 t/m 3 worden de kinderen door de leerkracht naar buiten gebracht; 

 In groep 4 t/m 8 gaan de kinderen gefaseerd naar buiten; 

 De groepsleerkracht controleert tot in de opening van de buitendeur of en hoe 

zijn/ haar leerlingen de school verlaten. 

Bovenvermelde afspraken gelden, voor zover van toepassing, ook voor de pauzes. 

 
Schoolhof en toezicht 

Bij toerbeurt houden leerkrachten uit de midden- en bovenbouw toezicht in de schoolhof. 

Dit gebeurt vanaf 8.15, 10.25 en 13.00 uur tot het begin van de schooltijden en bij het 

uitgaan van de school om 12.00 (op woensdag om 12.15) en 15.15 uur tot 15 minuten 

na de schooltijden. De leerkrachten hebben als taak: 

 Actief toezicht houden en knelpunten voorkomen; 

 De vastgestelde schoolhofregels handhaven. 

 
Schoolhof voor en na schooltijd 

 De schoolhof is voor en na schooltijd rondom voor alle leerlingen toegankelijk; 

 Er mag door leerlingen én ouders niet worden gefietst, ook niet naar de 

fietsenrekken toe. Bij het hek moet iedereen afstappen! 

 Er mogen geen balspelen in de schoolhof gedaan worden tussen 8.15 en 8.30, 

13.00 en 13.15 en 15.15 en 15.30 uur; 

 Het kraaiennest (de klimtoren) is om veiligheidsredenen verboden voor kleuters; 

 De hekken van de schoolhof sluiten iedere dag om 16.00 uur, op de woensdag om 

13.00 uur. Nadat de hekken zijn gesloten, mogen er geen kinderen meer op het 

plein spelen. 

 
Schoolhof en morgenpauze  

De schoolhof is in de morgenpauze (10.25 - 10.45 uur) voor alle leerlingen rondom 

toegankelijk.  

 Er mag niet (ook niet op andere momenten) tussen de fietsenrekken gespeeld 

worden; 

 Balspelen mogen alleen gespeeld worden op het daarvoor bestemde speelveld 

naast de schuur (Lavendelzijde) met een bal van school. Er mogen geen ballen 

van thuis worden meegenomen. De groepen spelen op dat veld volgens rooster; 

 Er mag niet gespeeld worden met pistolen, geweren enz. Ook gevechtskleding is 

op school niet toegestaan. Wat gevechtskleding betreft: hieronder verstaan we 

geen broeken met camouflageachtige motieven zoals die 'in de mode' kunnen 

zijn; 

 Er mogen geen leerlingen zonder toezicht binnen zijn. In bepaalde gevallen, bijv. 

wegens ziekte, kan hiervan afgeweken worden; 

 Kinderen mogen niet in de bomen klimmen. 
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Schoolhof, fietsen, steppen, skateboards, skeelers, enz. 

 Fietsen en steppen moeten bij de aanvang van de schooltijden direct in de 

daarvoor bestemde rekken gezet worden. Voor kinderen én ouders  geldt: 

afstappen bij het hek! 

 Kinderen die dichtbij school wonen mogen niet met de fiets naar school komen. 

Dit om te voorkomen dat er geen plaats in de rekken is voor kinderen die echt op 

de fiets zijn aangewezen; 

 Alleen kleuterfietsen mogen bij het eerste kleuterlokaal geplaatst worden; 

 Er mag in geen geval rondgefietst of gestept worden in de schoolhof rond de 

aanvang van de schooltijden en bij het uitgaan van de school; 

 Skeelers zijn om veiligheidsredenen niet in de schoolhof toegestaan. Om 

praktische redenen mogen ze ook niet worden meegenomen naar school; 

 ‘Hover-board’, ‘Space-scooters’, skateboards en skelters zijn niet toegestaan in de 

schoolhof, ‘wave boarden’ en ‘ripsticks’ wel. 

 
Overblijven 

Ouders die hun kinderen regelmatig laten overblijven moeten op gezette tijden volgens 

rooster deelnemen aan het overblijven/ begeleiden van de overblijvers.  

De school stelt vier ruimten ter beschikking om het overblijven te kunnen realiseren. Bij 

elke groep is minimaal één ouder aanwezig.  

De organisatie en coördinatie is in handen van enkele ouders. 

 
Overblijven en middagpauze  

Overblijvers bevinden zich na het eten van 12.30 - 13.00 uur onder toezicht van ouders 

in de schoolhof.  

 Voor alle leerlingen geldt: binnen is binnen blijven (bij regenachtig weer) en 

buiten betekent buiten blijven; 

 Er is aan de Vijverlaankant en aan de Lavendelkant toezicht van minimaal één 

ouder; 

 De kinderen mogen in de gehele schoolhof spelen. Voor de kinderen uit de 

groepen 1, 2 en 3 geldt, dat zij daar moeten zijn waar de overblijfouder zicht op 

hen heeft (dus niet achter de lokalen of bij de tafeltennistafel); 

 Tot 13.00 uur mogen balspelen worden gedaan op het daarvoor bestemde 

speelveld naast de schuur (Lavendelzijde) met een bal van school;  

 Bij regenachtig weer spelen de kinderen binnen onder toezicht van ouders. Deze 

ouders zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van de activiteiten en het met de 

kinderen opruimen van de materialen (om 13.00 uur). Daarna gaan de kinderen 

naar hun eigen lokaal; 

 Het grote hek van de schoolhof (aan de Lavendelzijde) is tussen de middag 

gesloten tot 13.00 uur. Dit om te voorkomen dat m.n. jongere kinderen de 

schoolhof verlaten;  

 Voor 13.00 uur mogen er geen leerlingen (behalve de overblijvers) op school zijn. 

Zijn er dringende redenen waarom kinderen toch voor 13.00 uur op school 

moeten zijn (dit moet vooraf kenbaar gemaakt worden aan de leerkracht), dan 

gelden bovenstaande regels ook voor hen.  

 
Weersomstandigheden 

Bij regenachtig weer verwachten wij de kinderen niet eerder op school dan nodig is. De 

school gaat bij genoemde weersomstandigheden niet (veel) eerder open. 

 

Schoolregels na schooltijd 

Tussen de middag en tot 15 minuten na de middagschooltijd (op woensdag na de 

morgenschooltijd) blijven alle schoolregels m.b.t. de school en de schoolhof gelden. Er 

wordt door de leerkrachten op naleving van de schoolregels toegezien. 
 
 


