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Afspraken op de Vredeveldschool  

 

De huidige leerling heeft heel andere leef- en omgevingsfactoren dan die uit de negentiende en 

twintigste eeuw. Wanneer je goed om je heen kijkt in de scholen en gezinnen, zie je dat de 

kinderen een enorme behoefte hebben aan duidelijkheid, structuur, regels en rust. Deze 

voorwaarden willen de  kinderen op de Vredeveldschool ook meegeven.  

Door duidelijkheid, structuur, regels en rust te bieden willen wij voor alle  kinderen op de 

Vredeveldschool een plezierige leer- en leefomgeving creëren. 

 

AANVANG SCHOOLDAG: 
 

1. Om 08.00 uur is het volledige team in personeelskamer aanwezig om een kop koffie/thee 

te drinken. 

2. Vanaf 08.15 uur zijn de kinderen welkom op schoolplein. Er loopt dan ook een teamlid 

buiten. Zij/hij is het eerste aanspreekpunt voor kinderen en hun ouders. 

3. Vanaf 08.20 uur mogen alle kinderen (en hun ouders) naar binnen. 

4. De kinderen hangen hun jas en eventueel gymtas in de luizenzak die in de gang hangt. 

5. De fruit- en overblijftas wordt in de klas in een speciale mand gezet. 

6. De leerkrachten zijn in het lokaal aanwezig. 

Zij begroeten, op hun eigen wijze, alle kinderen individueel. De leerkrachten kunnen een 

praatje maken met de kinderen en/of ouders. 

7. De kinderen gaan rustig op hun plek zitten en doen iets voor zichzelf. 

Dit kan zijn een boek lezen, een werkje afmaken, iets laten zien aan de ouder enz. 

8. Om 08.28 uur laat leerling van groep 7/8 de eerste zoemer gaan. 

Dit betekent dat de ouders afscheid van hun kind gaan nemen en de school verlaten. 

9. Om 08.30 uur gaat de tweede zoemer (weer door leerling groep 6/7/8) en dan gaan de 

deuren dicht. Dit betekent dat de schooldag start. 
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GEWENST GEDRAG IN DE SCHOOL: 
1. In de school (in de gang, het leerplein en de klassen) bieden wij rust en ruimte voor 

iedereen. 

2. Dat betekent rustig lopen in de gehele school. 

3. Voor- en na schooltijd en in de pauze wordt er in de gang of op het leerplein zachtjes 

gepraat. 

4. Onder schooltijd is het stil in de gang en op het leerplein. 

5. Leerkrachten leren de kinderen dat zij zelf hun gebruikte spullen opruimen.  

Hier wordt tijd voor ingeruimd. 

6. Leerkrachten zorgen voor aanvang van de lessen dat de benodigde materialen in de klas 

aanwezig zijn. 

7. Op het leerplein wordt er stil en rustig gewerkt. 

8. Leerkrachten bevorderen goed gedrag/werkhouding door welgemeende complimenten 

te geven en het goede gedrag/werkhouding te benoemen. 

 

Corrigeren van kinderen: 

 
1. De leerkrachten maken duidelijke afspraken met de kinderen. Zodat alle kinderen goed 

op de hoogte zijn wat er van hem/haar verwacht wordt. 

2. De leerkrachten geven zelf het goede voorbeeld. 

3.  We proberen kinderen te corrigeren door goed gedrag te benoemen en te 

complimenteren. 

4. Indien nodig kort en krachtig aangeven dat bepaald gedrag niet gewenst is. 

“Dat doen we niet op school”.  

5. Mocht het toch een keer misgaan dan wordt er duidelijk met het kind gepraat.  

6. Valt het kind toch in herhaling met ongewenst gedrag dan volgt er een mondelinge 

waarschuwing. Dit wordt ook zo medegedeeld. Eventueel wordt dit ook zichtbaar 

gemaakt door een streepje op het bord te zetten of bijvoorbeeld een blokje op de tafel 

van het kind te zetten. 

7. We volgen hierbij het “omgangsprotocol”  

8. Indien nodig volgt er direct een sanctie. 

9. In de klas kan een kind eventueel een tijdje op de “nadenkstoel” zitten. 
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Pauze: 
1. Ochtendpauze: 

 

Kinderen van groep 3  t/m 8: 

10.00 – 10.15 uur:  Taalactiviteit  

Ondertussen kunnen de kinderen hun fruit eten en hun drinken nuttigen. 

 

Pauze 10.15-10.30 uur:  

Op het schoolplein houden in de pauze twee leerkrachten toezicht. 

Een van de leerkrachten houdt de kinderen die op het gedeelte naast het speellokaal 

spelen in de gaten  en de andere leerkracht houdt het gedeelte voor de school in de 

gaten. 

 

2. Middagpauze  

Lunchpauze: 

Kinderen van groep 1-2 starten tegen 11.50 uur met eten/drinken 

Om 12.00 uur komen de kinderen van groep 3 en 4 erbij zitten in kleutergroep. 

 

Kinderen groep 5 t/m 8 eten van 12.00 – 12.15 uur gezamenlijk in lokaal van groep 5-6 

In beide lokalen is 1 groepsleerkracht aanwezig. 

 

Pauze 12.15-12.45 uur 

Groep 1 t/m 4 speelt op het kleuterplein 

Groep 5  t/m 8 speelt op het grote plein 

Op beide pleinen loopt 1 groepsleerkracht. 

 

Afspraken tijdens het eten: 

- Kinderen blijven op hun plek zitten 

- Eten met mond dicht 

- Niet praten als zij eten in hun mond hebben 

- Praten gebeurt op fluistertoon of maximaal op “groepsjesstem” 

 

We stimuleren de kinderen om gezond eten en drinken mee te nemen. 

Onder gezond eten verstaan we o.a. 

Fruit, brood, eventueel kwark o.i.d., water, ranja, groente 

(dus geen koek of snoep) 



Afspraken schoolbreed  Vredeveldschool 2016-2017 

Plein 

1. Leerkrachten stimuleren kinderen in het samen spelen en bieden indien nodig (nieuwe) 

spelletjes aan. Deze spelletjes kunnen eventueel eerst met de eigen groep 

gespeeld/geoefend worden. 

2. Stoeien wordt niet toegestaan. We gaan de kinderen eerst leren wat echt stoeien is. 

3. Dat betekent dat de kinderen elkaar niet tijdens het spelen aanraken. Tikkertje spelen 

mag uiteraard wel! 

4. Alle kinderen blijven in de pauze op het plein en op het grasveld tot aan de bosjes. 

5. De bosjes zijn een duidelijke grens 

6. Het gebied voor voetballen wordt bepaald door de twee doeltjes. Hierbij mogen de 

kinderen ook gebruik maken van het grasveld naast het plein. 

7. De kinderen voetballen volgens een voetbalrooster. Dit rooster hangt in iedere klas. 

8. De kinderen nemen, spontaan,  geen spullen van thuis mee. Als ze dat wel doen wordt 

het bij de groepsleerkracht ingeleverd. Bij verjaardagen e.d. kan er een uitzondering 

gemaakt worden.   

9. Marieke haalt op woensdagmiddag de ballen van het dak. 

10. Er mag geskeelerd en gestept worden op een aangewezen stuk op  het plein  mits dit 

andere kinderen niet stoort in hun spel. Bij groep 3 t/m 8 zijn overige twee- of 

meerwielers niet toegestaan.  

11. Na de pauze gaat de bel. De kinderen gaan in een mooie rij bij eigen pion staan. Zij 

wachten op signaal van de leerkracht en lopen daarna rustig en zachtjes naar binnen. Zij 

stoppen hun jas direct in de luizenzak aan de kapstok. 

12. Groep 7/8 gaat het eerst naar binnen, daarna 5/6, daarna groep 3/4. 

13. Voor of direct na de pauze kunnen de kinderen naar wc. Dus, in principe, niet in de pauze 

naar binnen. 

14. Groep 3/4  gaat om 12.45 uur buitenom naar het grote plein. 

 

Leerplein: 

1. Gehele dag rust op het leerplein. 

2. Kinderen mogen volgens vastgesteld computerrooster gebruik maken van de computers. 

3. Koptelefoon hangt op het scherm en wordt na gebruik daar ook weer teruggehangen. 

4. Kinderen loggen uit zodra zij de computer verlaten. 

5. De stoelen worden allemaal aangeschoven. 

6. Groep 8 kinderen sluiten de computer af aan het einde van de dag. 
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Naar huis: 

1. Kinderen verlaten om 14.45 uur het klaslokaal. 

2. Alle leerkrachten gaan mee naar buiten. 

 

Fietsenstalling: 
1. Kinderen van groep 7/8 zijn ’s morgens vanaf 08.15 uur op school om de kinderen te 

begeleiden bij het plaatsen van de fiets in de fietsenstalling. 

2. De kinderen staan allemaal buiten het fietsenhok. 

3. Zij sluiten de fietsenstalling om 08.30 uur. 

4. ’s Middags om 14.40 uur gaan twee kinderen uit groep 7/8 naar de fietsenstalling om 

ervoor te zorgen dat ieder kind zijn/haar fiets rustig uit de fietsenstalling kan halen. 

5. Zij sluiten de fietsenstalling om ongeveer 14.50 uur. 

 


