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WAT U NOG MEER MOET WETEN (alfabetisch)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
In het kader van deze wet die per 25 mei 2018 van kracht is, hebben alle ouders een formulier
moeten tekenen waarin zij al dan niet toestemming geven voor het gebruiken en verspreiden van
gegevens van filmpjes en foto’s. Ouders die nieuw op school zijn, hebben dit formulier bij aanmelden
gekregen. Wilt u tussentijds uw toestemming wijzigen kunt u dit altijd aangeven bij juf Martine Boon.
Bibliotheek
Alle groepen brengen 5 keer per jaar een bezoek aan de bibliotheek. De kinderen zoeken dan zelf
een boek uit om op school te lezen. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden.
Fietsenstalling
De school beschikt over een beperkte fietsenstalling. Alle leerlingen behoren hun fietsen, stepjes,
etc. naast de gymzaal bij de ingang Parkietlaan te zetten. Dus geen fietsen in de fietsenberging van
de leerkrachten aan de Kolibrielaan. Er mogen geen fietsen e.d. bij de beide voordeuren worden
geplaatst. Van kinderen die dicht bij school wonen wordt gevraagd te voet te komen. Zorgt u voor
een goed slot en standaard. Fietsen op de speelplaats is verboden.
Gevonden voorwerpen
Voor de groepen 1 en 2 hangen de (kleine) gevonden voorwerpen aan het prikbord in de kleutergang.
Er staat een bak met voorwerpen in de gang van de jongenskleedkamer. Daar mag u rustig in kijken.
Voorwerpen voorzien van een naam gaan direct terug naar de eigenaar.
Aan het eind van het schooljaar komen alle niet opgehaalde bezittingen gedurende twee dagen op
een grote tafel in de hal te liggen en gaan daarna naar een goed doel.
Gezonde school
Aandacht voor gezondheid draagt bij aan het welbevinden van kinderen, maar ook om later als
volwassene gezond te zijn. Naast gezonde voeding is het ook belangrijk dat uw kind goed beweegt
en met sporten en spelen zijn energie kwijt raakt. Gezonde leerlingen presteren bovendien beter!
Het aantal kinderen, en ook het aantal volwassenen, met overgewicht stijgt de laatste jaren
onrustbarend o.a. als gevolg van verkeerde eetgewoontes en te weinig beweging. Kinderen
brengen een groot deel van de week door op school, waardoor dit een heel geschikte omgeving is
om een gezonde levensstijl te stimuleren. Leerlingen worden zich zo al vroeg bewust van hun eigen
verantwoordelijkheid bij het maken van een gezonde keuze. Wij zetten ons hiervoor in en delen dit
graag met de ouders!
Er zijn richtlijnen, zoals die van het voedingscentrum. De adviezen van het voedingscentrum zijn
voor de school richtlijn om op deze wijze gezond gedrag stimuleren.
Dringend advies
Samen met de Ouderraad en de MR van onze school is een traktatie/voedingsbeleid vastgesteld.
Het blijft wat ons betreft de keuze van ouders/verzorgers wat zij hun kinderen te eten meegeven.
Wel maakt uw kind deel uit van een klas waar de school afspraken voor opstelt. Dit betekent dat
we een aantal richtlijnen vaststellen om op deze wijze gezond gedrag op school te stimuleren.
Wij willen als school daarom graag medewerking van ouders/verzorgers aangaande het trakteren
op school, het tussendoortje rond 10 uur, melkdrinken en het lunchpakket tijdens de pauze.
Traktaties
Jaarlijks is uw kind op de verjaardag even het middelpunt van de klas en wordt er dus een feestje
gevierd, waar een traktatie bij hoort. Als school willen we dat feestje graag meevieren, maar
gelden onderstaande richtlijnen:
 Een gezonde traktatie stellen wij zeer op prijs en is het uitgangspunt.
 Maak de traktaties niet te groot, liefst vers fruit of groente.
 Ook een klein cadeautje is toegestaan.
 De traktatie wordt uitgedeeld en tijdens het moment van het tussendoortje opgegeten.
 Als u toch kiest voor een ongezonde traktatie, dan mag dat wel uitgedeeld worden, maar
de leerkracht bepaalt vervolgens of de traktatie wel of niet op school mag worden
opgegeten. Het kan dan dat de traktatie in de tas mee naar huis gaat.
 Traktaties voor leerkrachten vallen ook onder dit beleid.
 Op internet zijn veel gezonde traktaties te vinden.
Het tussendoortje

Rond 10 uur is er altijd even tijd voor een tussendoortje. De leerlingen krijgen dan 10 minuten de
tijd om iets te eten en te drinken terwijl de leerkracht voorleest. Een “tussendoortje” is geen
maaltijd en ook hier vragen we u zoveel mogelijk te zorgen voor een verantwoorde hap.
Via de Melkunie kunt u ervoor zorgen dat uw kind hierbij melk drinkt. Mocht uw kind geen melk
lusten kunt u rustig een beker drinken meegeven (geen frisdranken, sportdranken en
energydrank). Op school is het altijd mogelijk extra water te drinken. Geef uw kind een extra beker
mee.
Mocht, met enige regelmaat, het toch gebeuren dat het u niet lukt om aan deze richtlijnen vast te
houden dan staat het de leerkracht vrij dit met u te bespreken.
Overblijven
Tussen de middag blijven veel kinderen op school over en lunchen zij samen in de klas onder
begeleiding van de leerkracht, in de onderbouw samen met een overblijfouder. Voor het
overblijven gelden dezelfde regels als hierboven.
Het is niet toegestaan om tijdens het tussendoortje of de lunch alleen maar koeken, chips of snoep
te eten. In dat geval zal de leerkracht contact met u opnemen om dit te bespreken.
Uitzondering.
Net als thuis zijn er op school momenten waarop ook weleens iets minder gezonds wordt
getrakteerd. Tijdens activiteiten als Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval of de verjaardag van de
leerkracht is er gewoon ruimte voor iets “lekkers”.
Gymnastiekrooster
Op maandag, woensdag en donderdag krijgen de groepen 3 t/m 8 gymnastiek van onze
vakleerkracht meester Daan Gras. De kleuters gymmen onder begeleiding van hun eigen leerkracht
op dinsdag en op woensdag krijgen zij les van meester Daan. Op vrijdagmorgen werken zij aan
schrijfdans in de gymzaal.
Gymtassen
Deze mogen de hele week op school blijven, wel graag in
het weekend meenemen en wassen.
Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO)
Vanuit dit centrum wordt aan de basisschool de volgende
hulp verleend:
als een leerling leer- of gedragsmoeilijkheden heeft, kan
zo'n leerling, na toestemming van de ouders, door de school
bij het HCO voor een psychologisch dan wel didactisch
onderzoek worden aangemeld. De school wordt geadviseerd
welke aanpak voor het kind het meest geschikt is. Soms
wordt geadviseerd de leerling op een speciale school voor
basisonderwijs, te plaatsen; een pedagogisch-didactisch
medewerker van het HCO verleent het onderwijsteam
assistentie bij de onderwijskundige ontwikkelingen.

Internetgebruik
Op school wordt regelmatig het internet gebruikt. Met leerlingen wordt in de klas over de gevaren
van internet gesproken. Ook worden er afspraken met de kinderen gemaakt en deze zijn terug te
vinden in een internetprotocol.
Een advies van ons naar u als ouder is: kijk mee over de schouder van uw kind. Het bezoeken van
ongewenste sites en het cyberpesten komt nu eenmaal regelmatig voor.
Aan alle ouders het vriendelijke verzoek om op school gemaakte foto’s en filmpjes, waarop andere
leerlingen staan dan uw eigen kind, niet op het internet te plaatsen. Niet alle ouders vinden het
prettig, dat hun kind zonder hun medeweten op het internet wordt geplaatst.

Klassensite / Mijnschoolinfo.nl
Op de website van de school is alle informatie digitaal te vinden en onder actueel vindt u actuele
informatie bestemd voor alle ouders. Op de klassensite is informatie specifiek voor die klas te vinden.
We gebruiken onze website om informatie welke gedurende het jaar voor u en uw kind van belang
is aan u door te spelen. Kijk dus regelmatig. Actuele info krijgt u via de schoolapp. mijnschoolinfo.nl
Leefstijl
De methode Leefstijl is een programma om structureel en preventief te werken aan sociaalemotionele vaardigheden in de groep.
Het programma bestaat uit trainingen voor leerkrachten met activiteiten en lesmaterialen voor
basisschoolkinderen. Door het oefenen van sociale vaardigheden stimuleert Leefstijl positief gedrag
en wordt het kind en de groep sterker.
De methode Leefstijl is breed toepasbaar en moedigt ook een gezonde leefstijl aan.
Luizenprotocol
Het komt voor dat op school luizen worden geconstateerd. De ervaring heeft geleerd, dat de hoofdluis
moeilijk te bedwingen is. Daarom is het zaak de handen ineen te slaan en de hoofdluis op
systematische wijze aan te pakken. In samenspraak met de Ouderraad van de school heeft de
schoolleiding ervoor gekozen om ouders kinderen te laten controleren in geval van een luizenplaag.
Deze ouders worden jaarlijks door de jeugdverpleegkundige van informatie voorzien.
Uw kind wordt na iedere vakantie op woensdag gecontroleerd op luizen.
Wordt er luis geconstateerd in de groep, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Het is vervolgens
aan u om actie te ondernemen! Handig is om het hele schooljaar preventief uw kind op luizen te
controleren.
Materialen
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 dienen in het bezit te zijn van een schaar, lijm, viltstiften,
potlood, kleurpotloden, liniaal en gum.
De leerlingen in groep 7 en 8 hebben een schoolagenda en een rekenmachine nodig.
In verband met hygiëne heeft ieder kind ook een eigen koptelefoon nodig voor het werken met de
Chromebook. Wanneer leerlingen op school komen krijgen ze een luizencape. Is hij kwijt of stuk?
Dan kost hij €3,50.
Iedere leerling krijgt een rapport. Wanneer deze kwijt raakt, kunt u een nieuwe kopen voor €5,00.
Leerlingen krijgen in groep 4 een pen, raakt hij kwijt of gaat hij stuk, kan er voor €3,50 een nieuwe
pen gekocht worden.
Meld- en Aangifteplicht (artikel 4a WPO)
In het kader van bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs geldt een
aangifteplicht voor het bevoegd gezag (schoolbestuur). Voor het personeel geldt een meldplicht bij
een dergelijk misdrijf. De vertrouwenspersoon is van deze meldplicht vrijgesteld. Hij dient de klager
wel te wijzen op de mogelijkheid van het doen van aangifte bij de politie. Voordat het bevoegd gezag
aangifte doet, stelt het de ouders van de betrokken leerling en de betreffende persoon hiervan op
de hoogte. De (onderwijs) vertrouwensinspectie houdt zich bezig met klachten en meldingen omtrent
seksueel misbruik en seksuele intimidatie, fysiek en psychisch geweld en ook met klachten m.b.t.
discriminatie en extremisme.
Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 – 1.11.31.11 voor klachten over seksueel misbruik
en/of ernstig fysiek of geestelijk geweld.
Meldcode kindermishandeling
Bij verdenking van kindermishandeling zal de school de stappen, beschreven in protocol, volgen. Het
protocol staat op de website.
Mobieltjes
Op school en tijdens activiteiten als schoolreisje, schoolkamp e.d. mogen mobieltjes niet worden
gebruikt. We proberen hiermee misbruik (maken van ongewenste foto’s bijvoorbeeld) tegen te gaan.
Heeft een kind een mobiele telefoon bij zich, dan kan het deze in bewaring geven bij de leerkracht.
Bellen naar huis kan altijd via de leerkracht.
Ontruimingsplan
Onze school beschikt over een ontruimingsplan, zoals de brandweer dat voorschrijft. Tweemaal per
jaar zullen wij dit in de praktijk toetsen. Enerzijds stellen wij de kinderen tijdig van de
"brandoefening" op de hoogte anderzijds hebben wij ook onaangekondigde oefeningen. Ook de
overblijfouders worden hierin betrokken.

Protocollen
Verscheidene regels en afspraken zijn vastgelegd in protocollen. Op onze website www.parkiet.org
kunt u deze protocollen terugvinden onder het kopje ouders en dan protocollen.
Schoolfotograaf
Ieder jaar wordt er in mei van elke leerling een portretfoto en van elke klas een groepsfoto gemaakt.
U bent uiteraard geheel vrij deze wel of niet te bestellen. Er worden alleen foto's van schoolgaande
kinderen gemaakt.
Schoolkamp
De kinderen van groep 8 gaan op kamp naar Summer Camp Heino. Van woensdag 19 t/m vrijdag
21 juni.
Schoolmelk
De kinderen kunnen 's morgens op school melk krijgen. Een inschrijfformulier is verkrijgbaar bij de
administratie. Voor info zie de website: www.schoolmelk.nl Hierop kunt u zelf uw kind aanmelden
of de gemaakte afspraken opzeggen.
Schorsing en verwijdering
Uitzonderlijk
Schorsing en verwijdering zijn zeer ingrijpende maatregelen om ernstig wangedrag bij te sturen en
vindt daarom bij uitzondering plaats. Vanzelfsprekend zullen wij u bij ongewenst gedrag zo spoedig
mogelijk informeren en in goed overleg met u trachten het gedrag te verbeteren. Het inschakelen
van professionele hulp kan een onderdeel zijn van ons advies.
Schorsing
Een leerling kan voor ten hoogste vijf aaneengesloten schooldagen door de directeur worden
geschorst. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk en met opgave van redenen meegedeeld. Onder
schorsing wordt verstaan dat de toegang tot de school tijdelijk is ontzegd. Dit betekent dat de leerling
tijdelijk geen lessen mag volgen. Voordat een leerling op school terugkeert, worden vooraf afspraken
gemaakt om nieuwe problemen te voorkomen. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
Verwijdering
Definitieve verwijdering van een leerling gebeurt uitsluitend door het bestuur na overleg met de
directie. De ouders worden daarvan schriftelijk met opgave van redenen op de hoogte gebracht. Het
bestuur stelt de ouders in de gelegenheid om gehoord te worden.
Zowel afdeling Leerplicht als de Inspectie van het Onderwijs worden in kennis gesteld van de
voorgenomen verwijdering. De directie en het bestuur spannen zich in om een nieuwe school voor
de leerling te vinden. Hierbij merken wij op dat niet slechts het gedrag van de leerling zelf maar ook
het gedrag van de ouder(s) reden kan zijn een leerling van school te verwijderen.
Sponsoring
Bij sponsoring gaat het om geld, lesmaterialen, advertenties, uitdelen van producten, activiteiten,
extra inrichting van het gebouw en apparatuur, waarvoor de sponsor soms een tegenprestatie
verlangt. Onze school wil meewerken aan sponsoring, mits het voldoet aan de uitgangspunten van
de afspraken die gemaakt zijn tussen alle landelijke onderwijsorganisaties van besturen, personeel,
ouders en leerlingen.
Deze uitgangspunten zijn:
 Sponsoring moet passen binnen de doelstellingen van de school;
 Sponsoring mag de objectiviteit van de school niet in gevaar brengen;
 De school moet ook zonder de sponsormiddelen onderwijs kunnen blijven geven.
 In samenwerking met Medezeggenschapsraad en Ouderraad is een sponsorprotocol
opgesteld. Wil u inzage in het protocol? Dan kunt u contact opnemen met juf Martine Boon.

Sport- en sweatshirts
Onze school is in het bezit van sportshirts met schoolembleem. Deze shirts worden gebruikt bij
buitenschoolse sportevenementen waaraan onze school deelneemt. De shirts hebben echter alle
dezelfde maat, dus wilt u ze vooral niet 'vermaken 'en niet zelf wassen.
Via de Ouderraad kunt u T-shirts met het schoolembleem aanschaffen. Kosten € 7,50.
Verkeer en veiligheid
Veel kinderen van onze school worden met de auto gebracht en gehaald. De parkeergelegenheid
rond de school is vrij beperkt en daarom doen wij een beroep op u om niet op de stoepen te parkeren.
Dit vergroot de veiligheid van lopende kinderen en ouders met kinderwagens.
Verkeerscirculatieplan
Wij hechten zeer aan de verkeersveiligheid rond onze school. Met de wijkagent zijn afspraken
gemaakt om vaker te controleren op verkeerd geparkeerde auto’s. Twee keer per jaar is er sprake
van een bescheiden actie van leerlingen om ouders duidelijk te maken dat het trottoir, de hoek van
de straat en de uitrit van de buurtbewoner niet de plek is om een auto te parkeren.
In de ouderraad is dit item regelmatig onderwerp van gesprek.
Aan u de vraag zich te houden aan het verkeerscirculatieplan wat inhoudt dat u komende vanuit de
Kolibrielaan linksaf slaat de Sijzenlaan op. U kunt dan via de Zwaluwlaan de wijk verlaten.
Wat moet de leerling bij zich hebben op de eerste schooldag?
Op de klassensite kunt u zien welke materialen uw kind mee naar school zou moeten nemen.
Zie: www.parkiet.org en naar: nieuws uit de groepen.
Zindelijkheidsprotocol
Van kinderen die op school komen, verwachten we dat zij zindelijk zijn. De kleuterleerkrachten
hebben geen tijd om luiers te verschonen en om kinderen te helpen zindelijk te worden. Lukt het uw
kind bij de komst op school niet om zelfstandig naar het toilet te gaan, kan uw kind nog niet starten
bij ons op school. Dit is iets anders dan een incidenteel ongelukje.

