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EEN PRETTIG SCHOOLKLIMAAT
In de vorige spreekbuis hebben we beloofd in deze editie toe te lichten hoe wij op school ons best doen om een
prettig schoolklimaat te scheppen voor leerlingen, ouders en medewerkers.
Een veilig schoolklimaat begint bij het maken van afspraken over hoe we met elkaar om willen gaan. Daarbij
horen regels waar iedereen zich aan moet houden.
Elk schooljaar beginnen we daarom met onze drie gouden regels:
1. Voor groot en klein zal ik aardig zijn
2. Ik zal goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen
3. Voel ik me boos of zelfs kwaad, dan vraag ik de juf of meester om raad
Tijdens de eerste weken van het schooljaar staat er steeds één gouden regel centraal als weekactie.
Bij alle verdere regels en afspraken hanteren we de uitgangspunten: respect, veiligheid en
verantwoordelijkheid. Met deze drie uitgangspunten hebben we voor de hele schooldag met zo weinig
mogelijk regels afgesproken hoe we het op onze school veilig en prettig willen maken voor een ieder. Daarbij is
beschreven welk gedrag we van de leerling verwachten en wat de rol van het personeel daarbij is.
Een paar voorbeelden over gewenst gedrag in de gang:
Welk gedrag verwacht ik van de leerlingen (ll)?

Wat is mijn rol als personeelslid (P) daarbij?

Respect

Gewenst gedrag positief bekrachtigen
(benoemen: ‘wat fijn dat je…’)
Wanneer ll toch interrumpeert: P onderbreekt gesprekje
en herinnert ll aan afspraak. P houdt gesprek kort en
houdt ondertussen de klas en gang in het oog.

Leerling wacht tot de leerkracht uitgesproken is met
een ouder, collega of andere leerling.

Stilte op de gang als de lessen bezig zijn.
Veiligheid
In de gang lopen we i.p.v. rennen

Verantwoordelijkheid
Jas ophangen onder de cape, schoenen uit, sloffen
aan, spullen uit de tas halen. Hierna direct naar de
klas.
Moet je naar een andere ruimte, of toilet, dan doe je
dat goed en vlot. Heb je toestemming om een vraag
te stellen bij bv de administratie dan heb je een
lopertje bij je.

Voorbeeld gedrag (ook P is stil of praat zachtjes indien
nodig)
P stimuleert het lopen en helpt de ll door hen eraan te
herinneren

Aanwijzingen geven, zo nodig hulp bieden.
Zorg ervoor dat je het lopertje meegeeft.

Voor alle momenten van de dag hebben we zo het gewenste gedrag beschreven van 8.15 uur tot 14.30 uur, van
op het plein, in de gang, het klaslokaal tot in de toiletten.
Om de leerlingen het gewenste gedrag aan te leren, is het nodig dat we hen daarbij helpen en het gedrag
inoefenen. Dit doen we door lessen met onze methode Leefstijl te geven in alle groepen en steeds hierbij
passende weekacties te houden om extra aandacht aan een gedragsafspraak te geven gedurende twee weken.

Met zoveel kinderen bij elkaar mogen we er nooit vanuit gaan dat het altijd allemaal
prettig verloopt. Daarom moet er zoveel mogelijk toezicht zijn om de leerlingen
steeds weer te helpen om het goed te doen in de omgang met elkaar en de
materialen. U ziet ons daarom op het plein, op de gang en uiteraard ook in de klas.
Alle medewerkers hebben daar hun taak bij, niet alleen de leerkrachten.
Op het plein hebben we allemaal onze pleindiensten en loopt dus niet altijd dezelfde
juf of meester buiten. Als het een leerling niet gelukt is om zich aan de regels te
houden noteert de pleindienst dit in de pleinagenda. De leerkracht die de volgende
dienst heeft, is dan op de hoogte en kan een extra oogje in het zeil houden.
WAT ALS HET NIET LUKT?
Steeds opnieuw uitleggen welk gedrag we willen zien, houdt een keer op. Als je drie keer in de pleinagenda staat
binnen vijf dagen, moet je een pauze binnen blijven met schrijfwerk en kom je in het rode boek.
Een aantekening in het rode boek kun je direct krijgen als je ernstig grensoverschrijdend gedrag vertoont, zoals
schelden, schoppen of slaan, niet luisteren naar de leerkracht, pesterij, e.d. Sinds eind vorig schooljaar krijgt u als
ouder thuis een brief als uw kind in het rode boek is genoteerd of we nemen telefonisch contact met u op.
Staat een leerling binnen enkele maanden drie keer in het rode boek, dan moet hij/zij een middag nablijven tot
16.00 uur. Uiteraard hebben we hierover contact met de ouders.
PESTEN
Met het scheppen van een veilig schoolklimaat hopen we het pesten zoveel mogelijk te voorkomen. Bij de
Leefstijl lessen horen ook lessen over pesten. We weten dat pesten echter vaak heel stiekem en dus ook voor ons
vaak onzichtbaar kan gebeuren. Daarom is het ook altijd belangrijk dat u ons informeert als u merkt dat er
gepest wordt. Uiteraard hebben we hier anti-pestprotocollen voor, maar altijd bekijken we per situatie wat er
nodig is om het pesten te stoppen. Onze leerlingen zijn speciaal en verdienen maatwerk, maar moeten het ook
duidelijk weten als ze over de grens gaan.
Een andere middel om er achter te komen of de leerling zich veilig voelt, is de Viseon vragenlijst. Vanaf groep
C vult elke leerling jaarlijks deze lijst in op de computer. Hieruit lezen wij af hoe de leerling het schoolleven
ervaart, hoe de leerling het contact met andere leerlingen ervaart, of het gepest wordt. Dit kan voor ons
aanleiding zijn om verder onderzoek in te stellen en passende maatregelen te nemen.
Al het bovengenoemde vraagt elke dag onze inzet. Samen hopen we te bereiken, dat elk kind bij ons op school
zich veilig kan voelen, zich gezien en gesteund voelt.
PERSONEEL
Het te vroeg geboren zoontje van juf Annemarie is nu een maand oud. Hij ligt nog in het AMC. Zijn toestand is
stabiel, maar nog altijd wel zorgelijk.
Juf Chantal is op dit moment nog in afwachting van de geboorte van haar tweede kindje. Later deze maand
hopen we daar een goed bericht over te ontvangen.
Juf Nelleke, onze psycholoog, moet het helaas wat rustiger aan doen. Zij is wel elke week even op het werk om
wat zaken door te laten gaan. We hopen dat zij snel gaat merken dat ze herstelt.
SINTERKLAASFEEST
(LET OP: AANGEPASTE SCHOOLTIJD VOOR DE JONGSTEN)
In de week voor 5 december zullen de leerlingen hun schoen mogen zetten en gaan we
met hulp van de ouderraad speculaas versieren. Op vrijdag 5 december verwachten we
sinterklaas ‘s morgens op onze school. De ouderraad zorgt op die feestelijke dag voor
een traktatie en drinken.
Deze intensieve, spannende dag eindigt voor de leerlingen van ‘t Bruggetje en groep A
om 12.00 uur. Zij zijn ’s middags dus vrij! Met de andere groepen gaan we met een
aangepast programma wel door tot 14.15 uur.
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STUDIEDAG
Op woensdag 19 november hebben wij weer een studiedag op school. De leerlingen hebben deze dag vrij.
Ook deze dag zal voor een groot deel in het teken staan van gedrag, het creëren van een prettig schoolklimaat
en de technieken die wij als personeel daarbij kunnen inzet ten.

IPADS
De tien iPads die de school mede dankzij het Doefeest en de
ouderbijdrage heeft kunnen aanschaffen zijn inmiddels in
gebruik genomen. De kinderen zijn hier heel enthousiast over.
Nog niet in alle groepen worden ze even intensief gebruikt,
maar dat is een kwestie van tijd. We zijn druk doende om er
voor alle leerlingen geschikte, zinvolle Apps op te zetten. Op
dit moment gebruiken we ze vooral voor rekenen en
taal/lezen.

OUDERGESPREKKEN
Deze weken vinden de oudergesprekken plaats. Voor de leerkrachten een drukke tijd. Helpt u hen zoveel
mogelijk door op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Ook de komende week staan er nog veel afspraken
gepland.
SERIOUS REQUEST
U weet ongetwijfeld dat het glazen huis dit jaar in Haarlem komt te staan. Er worden dus acties ingezet om alvast
te starten met het inzamelen van geld. In de hogere groepen van onze school zal vast ook het een en ander
bedacht worden. Wij bekijken dan met de leerlingen, wat verantwoord en haalbaar is.
U kunt in ieder geval al uw steentje bijdragen door lege cartridges op school in te leveren. Bij de administratie
staat daarvoor een speciale inleverbox. Verder zal ik u ook via onze facebookpagina op de hoogte houden van
activiteiten die door collegascholen worden bedacht en misschien leuk zijn om te ondersteunen.
AGENDA
6 en 12 november
woensdag 19 november
vrijdag 21 en 28 november
Vrijdag 5 december
Donderdag 18 december
Vrijdag 19 december

Oudergespreksavonden
Studiedag; extra vrije dag voor de leerlingen
Sinterklaas hobbyuur
Sinterklaasfeest op school; Bruggetje en groep A
om 12.00 uur uit
Kerstontbijt
Geen school; kerstvakantie t/m 4 januari

GGD F LITS
Angstig is iedereen wel eens, zowel jong als oud.
Op http://www.ggdkennemerland.nl/media/30423/Iedereen-is-wel-eens-bang.pdf
kunt u lezen hoe u angst bij kinderen kunt herkennen en bij welke leeftijden u
welke angsten kunt verwachten. Ook leest u hoe u uw kind kunt helpen en wat u
beter wel en niet kunt doen.
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