Zindelijk zijn
Als 4-jarige leerlingen bij ons op school komen, verwachten we dat ze zindelijk zijn. Is dit niet het
geval dan zal voor de instroom door de ouders contact met school gezocht worden voor overleg.
De school zal samen met de betrokken ouders zoeken naar een passende oplossing.
In de praktijk komt het regelmatig voor dat kinderen een “ongelukje” hebben. Dat kan
gebeuren. In dit geval maakt de leerkracht altijd een afweging of het wel/niet
verantwoord is om het kind te verschonen. Als het ongelukje meer is dan alleen plassen
en ook nog wat vaker voorkomt, zijn andere oplossingen nodig.
Wij hebben op school geen mogelijkheden om uw kind op een goede manier te verzorgen
zodat hij/zij zich weer helemaal fris voelt.
Verschonen van een kind kan betekenen dat een leerkracht voor langere tijd uit de klas
moet. De leerkracht is dan langere tijd niet aanwezig in de groep of op de speelplaats.
Dit is niet verantwoord en kan en mag dus niet voorkomen.
Bij meer dan alleen plassen, bij structurele “ongelukjes” en in gevallen dat de leerkracht
de groep niet uit kan, wordt contact opgenomen met de ouder/verzorger van het kind.
De ouder, verzorger kan dan zijn/ haar eigen kind op school verschonen of besluiten het
mee naar huis te nemen. Indien u niet zelf in de gelegenheid bent om uw kind te komen
verschonen verwachten wij van u dat u iemand heeft die dat voor u komt
doen.(achterwacht) Het telefoonnummer van de achterwacht dient op school bekend te
zijn of u als ouder/verzorger informeert de achterwacht indien nodig.
In de werkwijze van onze school heeft het stimuleren en werken naar zelfstandigheid van
kinderen een belangrijke plaats. Zelfstandig jas en schoenen aandoen, zelf aan kunnen
kleden en zelf de “billen afvegen” zijn voor kinderen belangrijke vaardigheden die ze
nodig hebben op school. Wij vragen uw medewerking om dit ook in de thuissituatie te
stimuleren.

