
 
 

 

Afspraken schooljaar 2022-2023 

Leest u alle onderstaande informatie alstublieft goed door. Wij hopen u hiermee te 

informeren over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op onze school. 

Tevens kunt u op www.basisschooldeparadijsvogel.nl meer informatie vinden over onze 

school. Hier vindt u ook de schoolgids, het schoolplan en de 3-slag maar ook antwoord 

op veel gestelde vragen van ouders.  

 

Medicatie 

Wij dienen zelf geen medicijnen toe. Voor informatie over hoe wij op school met 

medicatie omgaan, verwijzen wij u naar het medicijnprotocol op de schoolsite.  

Dit kunt u vinden onder het kopje ‘Onze school; documenten; medicijnprotocol’. 

 

Te laat?! 

We willen graag op tijd starten. Aan de Eksterhof is dat om 8.15 uur en aan de 

Weidevogellaan om 8.30 uur.  

Alle leerkrachten noteren bij de start van de dag of alle kinderen aanwezig zijn. Als 

kinderen te laat zijn, noteert de leerkracht dit ook. Wanneer uw kind 3 x te laat in de klas 

is gekomen, dan krijgt u van ons een schriftelijke waarschuwing. Loopt het aantal op 

naar 6 keer, dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met een lid van de directie.  

Blijft het moeilijk om op tijd te komen en loopt het op naar 9 keer, dan lichten wij de 

leerplichtambtenaar in en krijgt u van hem/haar een waarschuwingsbrief. Verandert er 

dan nog niets, dan kunt u een proces verbaal van de leerplichtambtenaar verwachten. 

 

Mobiele Telefoon 

Inmiddels hebben veel kinderen die onze school bezoeken een mobiele telefoon bij zich. 

Wij vertrouwen erop dat u hier duidelijke afspraken over heeft gemaakt met uw eigen 

kind(eren). U zult begrijpen dat wij op school geen last willen hebben van de mobiele 

telefoon van uw zoon en/of dochter. De afspraak die wij met u en de kinderen maken is 

daarom: onder schooltijd willen we de mobiele telefoon niet zien of horen, behalve 

wanneer de leerkracht hierom vraagt. Gebeurt dit toch, dan moet de telefoon worden 

ingeleverd bij de leerkracht. Uw zoon en/of dochter vertelt zelf aan u dat de telefoon is 

ingenomen en dat deze nog dezelfde dag of de volgende ochtend kan worden opgehaald. 

Mocht het noodzakelijk zijn om contact met uw kind te hebben, kunt u altijd met de 

school contact opnemen. Wij zullen uw boodschap dan doorgeven aan uw zoon of 

dochter. Op medische gronden kan voor het gebruik van de mobiele telefoon onder 

schooltijd een uitzondering worden gemaakt. Dit doet u altijd in overleg met de 

groepsleerkracht. 

De school is niet verantwoordelijk voor schade aan of diefstal van een mobiele telefoon. 

Onder schooltijd verstaan wij ook de lessen en excursies die buiten het schoolgebouw 

plaatsvinden! 

 

Schoolafspraken m.b.t. kleding en make-up 

Wij verwachten dat elk kind in gepaste kleding naar school komt. Je gaat naar school en 

niet een dagje naar het strand. Wij menen dat korte truitjes met blote buiken en kleding 

met ‘spaghettibandjes’ voor kinderen vanaf groep 5 niet verstandig is om te dragen op 

school. Wij spreken de kinderen aan als wij van mening zijn dat de kleding niet passend 

is voor een schoolbezoek en vragen hen hier de volgende keer rekening mee te houden.  

Daarnaast kunnen teksten en afbeeldingen op kleding reden zijn om contact met u op te 

nemen met de vraag de kinderen naar school iets anders aan te (laten) doen. 

Petjes ter versiering van de outfit en ‘look’ zijn in de school niet toegestaan. 

Het gebruik van make-up zien wij graag beperkt tot de speciale gelegenheden. Wij 

denken dan aan het kerstdiner, een disco of een feestje.  

 

Fietsen: 

Wanneer de afstand van huis naar school gelopen kan worden, verwachten we dat u 

http://www.basisschooldeparadijsvogel.nl/


lopend naar school komt. Wanneer dat niet kan, kunt u op de fiets naar school komen.  

De kinderen van groep 1-2 kunnen hun fiets in de daarvoor bestemde fietsenrekken 

plaatsen.  

De kinderen van de groepen 3 en 5 zetten hun fiets in de rekken aan de 

Reuzenreigerstraat. 

De kinderen van de groepen 4 en 6 zetten hun fiets aan de rekken aan de 

Weidevogellaan. 

De kinderen van de groepen 7 en 8 zetten hun fiets aan de rekken aan de 

Ooievaarstraat. 

Ouders zetten hun fiets voor de gymzaal of los op de stoep. Zo kunnen alle kinderfietsen 

in/ tegen de rekken worden geplaatst. 

Let op: 

- Zet geen fietsen voor in- en uitgangen. 

- De school is niet verantwoordelijk voor eventuele schade. 

- Het is niet toegestaan op het schoolplein te fietsen of fietsen te plaatsen op een 

van de schoolpleinen. Dit geldt tevens voor de ouders!  

- Stepjes, skeelers, wheelies, wave-, ox- en skateboards zijn in de school niet 

toegestaan. 

 

School T-shirt 

Bij verschillende activiteiten vragen wij uw kind het school T-shirt te dragen. Het 

schoolreisje is er daar één van. Dit T-shirt kunt u bij de administratie voor €10,- 

aanschaffen.  

 

 


