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Maandag 04 december 2017 

 
 

Sinterklaasnieuws op een rij 

 Sinterklaas komt aan bij de achter ingang (kant van de bus), in verband hiermee 

verzoeken wij u, uw auto niet aan deze zijde van de school (Juan Grisstraat) te parkeren. 

 De kinderen worden door de ouder naar de leerkracht gebracht, daarna zoekt de ouder 

zelf een plekje uit om naar de aankomst te kijken. 

 Di 5 dec. is er een continurooster. De leerlingen zijn om 14:00 uur vrij (eigen lunch en 

drinken meenemen. 

 Woe 6 dec. inloop tot 09:30 uur. 

 

 

 

Nieuws van de school 

Aangekondigde stakingsdag op 12 december  
Namens het bestuur van de Almeerse Scholen Groep vindt u in de 

bijlage een brief over de eventuele staking van dinsdag 12 december. 

 

Time out in de klas en in de gymzaal 
Op Het Meesterwerk doen wij ons best om leerlingen preventief te corrigeren in hun 

gedrag. Een time-out wordt gegeven als de leerling zich niet houdt aan de regels van de 

klas/school en ongewenst gedrag vertoont. De leerling krijgt twee waarschuwingen (met 

benoemen van gewenst gedrag). Lukt het de leerling niet, dan volgt een time-out. Dit is 

een plek binnen de klas waar een leerling na kan denken over zijn/haar gedrag en een 

OEPS-formulier invult. Op dit formulier omschrijft/tekent de leerling wat er is gebeurd. 

Hiervoor staat een afgebakende tijd, zodat er niet te veel lestijd verloren gaat. Hierna 

volgt een herstel-gesprek met de leerkracht waarin duidelijk met de leerkracht wordt 

afgesproken welk gedrag de leerling gaat laten zien. Is deze time-out niet voldoende om 

het gewenste gedrag te laten zien, volgt een uiterste grens-actie.  

 

Bij het bereiken van de uiterste grens wordt een leerling naar de directeur of de IB-er 

gestuurd. De leerling krijgt werk mee, omdat er niet altijd meteen ruimte is om met de 

leerling in gesprek te gaan. Diegene waar de leerling naar toe is gestuurd heeft een 

gesprek met de leerling en bepaalt of en met welke afspraken de leerling weer naar de 

klas kan. De leerling krijgt altijd een nieuwe kans. Ouders worden hiervan telefonisch op 

de hoogte gesteld en daarbij wordt uitgelegd wat er gebeurd bij het nogmaals eruit 

gestuurd worden op die dag. Bij het terugkeren in de klas wordt de leerling verwelkomd 
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door de leerkracht. Als het daarna toch weer mis gaat met het gedrag van de leerling, wordt 

de leerling opnieuw naar de directeur of IB- er gestuurd en worden de ouders gebeld.  

Ouders worden geacht hun kind dan binnen een half uur op te halen van school. Het kind 

kan die dag niet meer op school zijn. Als de leerling de volgende dag weer op school 

komt, volgt er eerst een herstelgesprek met directie of IB, ouders en het kind zelf, 

voordat het kind de klas in gaat. 

 

Nieuws van de opvang en speelzaal 
 

  

Er is geen nieuws deze week 

  

 
 

 

 

 

 

                    FANT Janine Krak 06-54793409 
 

 

 Er is geen nieuws deze week 

 


