Extra nieuwsbrief: Nieuwe schoolregels op Olympia, onze school!
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u weet gebruiken wij op school de Kanjer methode voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze methode leert kinderen respectvol
met zichzelf, elkaar en de school om te gaan.
Deze methode zullen wij actief in blijven zetten, maar om van Olympia nog
meer “onze school” te maken, hebben wij met het team hard gewerkt aan
onze eigen schoolregels. Regels die door het hele team gedragen worden
en waarvan wij hopen dat die ook door de kinderen en u als ouder met veel
enthousiasme ontvangen en opgepakt zullen gaan worden. Een positief
school- en klasklimaat is belangrijk om goed tot leren te komen. Dat is dan
ook waar wij voor willen gaan!
Met het team hebben we nu op verschillende studiemomenten aandacht
besteed aan deze veilige en fijne leeromgeving. Daaruit zijn een aantal
acties gekomen die we graag met u delen in deze nieuwsbrief. Want ook u
bent als ouder heel belangrijk in deze nieuwe ontwikkeling! Na de
voorjaarsvakantie zijn we gestart met de 3 nieuwe schoolregels.

Daarnaast heeft elke groep, op basis
van deze 3 schoolregels,
klassenregels opgesteld en zijn deze
op een leuke manier zichtbaar
gemaakt in de klas.
De 3 nieuwe schoolregels zijn:
Op Olympia;
- Gaan wij op een respectvolle
manier met elkaar om
- Zijn wij rustig in de school
- Gaan wij netjes met onze
spullen om
Deze schoolregels zullen door de hele
school zichtbaar worden opgehangen.

Regel van de maand
Naast de schoolregels en de
klassenregels, hebben we ook elke
maand een “regel van de maand”.
Hiermee kunnen we inspelen op wat
er op dat moment in de school leeft.
Voor de komende maand
(Februari-Maart), zal de dat de
volgende regel zijn;
“Op Olympia luisteren wij naar alle
juffen en meneren”.
Consequentieladder
Als laatste zijn we ook bezig met het maken en inzetten van een
zogenaamde “consequentieladder”. Daarin wordt per groep voor de
kinderen duidelijk gemaakt wat de leerkracht doet wanneer een kind
grensoverschrijdend gedrag laat zien.
Iedere klas heeft een eigen ladder met stappen en consequenties. Denk
daarbij aan bijvoorbeeld; contact zoeken met de leerling, naam noemen,
even apart de afspraak bespreken en een aparte plek in de klas. De
laatste 3 stappen zijn voor iedere groep hetzelfde, namelijk;
1.
2.
3.

De leerling gaat naar de uitwisselgroep (dit staat per groep vast)
om even tot rust te komen en daar verder te werken.
De leerling gaat voor een time-out naar meneer Leon. U wordt
hier als ouder van op de hoogte gesteld.
Indien nodig (wij hopen deze stap niet in te hoeven zetten)
opstarten protocol schorsing en verwijdering.

Wij zullen u, in de gewone nieuwsbrief, regelmatig meenemen in de
ontwikkelingen (als team blijven wij het actief evalueren) en ook zullen
we de regel van de maand hierin steeds met u delen.
Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat natuurlijk graag!
Met vriendelijke groet,
Team Olympia

