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Overblijven 
Alle leerlingen blijven over. De groepen lunchen in de hal of in hun eigen klas. Zij krijgen 
melk of thee. Brood en fruit nemen de leerlingen zelf mee. De begeleiding tijdens de lunch 
wordt verzorgd door de onderwijsassistenten en/of leerkrachten. De kosten van het 
overblijven worden betaald vanuit de ouderbijdrage. 
 
Ziekmelding 
Wanneer een leerling ziek is of vanwege andere redenen niet op school aanwezig kan zijn, 
verzoeken we de ouders allereerst het vervoersbedrijf te bellen. 
Daarna, tussen 8.15 uur en 9.00 uur de school (077-3553855) en de therapie (077-3201676), 
zodat wij op de hoogte zijn van de reden van afwezigheid en die kunnen aangeven en 
verantwoorden in de schooladministratie. 
 
Bezoek huisarts, tandarts, specialist e.d. 
Wij vragen u afspraken met huisarts, tandarts, specialist e.d. zoveel mogelijk buiten de 
normale lesuren te plannen. Mocht dat niet mogelijk zijn, laat ons dit bijtijds weten door een 
briefje mee naar school te geven of het telefonisch te melden. 
 
Bewegingsonderwijs 
Voor de gymlessen zijn nodig: sportbroek, shirt en eventueel gymschoenen. Indien uw zoon 
of dochter nog niet zindelijk is, is voor de zwemlessen een zwemluierbroekje wenselijk. Voor 
meer informatie kunt u bij de ergotherapie terecht. 
 
Traktaties bij verjaardagen van de kinderen 
In april 2014 hebben ouders een enquête ontvangen over trakteren bij verjaardagen. 
Het merendeel van de ouders heeft aangegeven dat ze niet meer wil kiezen voor een 
traktatie op school. Dus als uw zoon of dochter jarig is, wordt er niets meer meegegeven om 
in de klas uit te delen of op te eten.  
Bij de weekafsluiting in de hoogste groepen en bij het vieren van de verjaardagen van de 
meesters en juffen geldt dit beleid niet. 
Bij verjaardagen van de kinderen wordt uiteraard wel aandacht besteed in de klas waarbij 
het betreffende “jarige” kind in het zonnetje wordt gezet. Iedere klas zal dit zelf regelen.  
 
Verjaardagen van medewerkers van de school 
De leerkracht(en) en de assistent(e)/ (en) vieren hun verjaardag op één dag aan het einde 
van het schooljaar. Deze dag wordt in de jaarplanning opgenomen.  
 
Snoep en geld 
Wij verzoeken de ouders de leerlingen geen geld en snoep mee naar school te geven.  
 
Gebruik mobiele telefoons 
Binnen Ulingshof is afgesproken dat meegebrachte mobiele telefoons door leerlingen niet 
tijdens de lesuren gebruikt mogen worden. De telefoons blijven in de tas of worden 
ingeleverd in de daarvoor bestemde bakjes in de klaslokalen.  
  



 

Uitzondering vormt een aantal leerlingen waarbij de telefoon functioneel als hulpmiddel 
ingezet wordt; dit met 
instemming van de ouders en op basis van een beredeneerd plan van aanpak. 
Ulingshof kan niet aansprakelijk gesteld worden voor evt. schade aan de mobiele telefoons 
of evt. vermissing ervan. 
 
Huiswerk 
Het niveau en de problematiek van de leerlingen op onze school lopen erg uiteen en zijn 
zeer divers, zelfs binnen de afzonderlijke groepen. Het is derhalve niet mogelijk een 
eenduidige lijn te trekken over het al dan niet meegeven van huiswerk. Indien gewenst kunt 
u met de leerkracht overleggen of huiswerk zinvol is. 
 
Schoolveiligheidsplan 
Iedere school van Onderwijsgroep Buitengewoon heeft een schoolveiligheidsplan waarin is 
vastgelegd, hoe wordt gehandeld bij grensverkennend en grensoverschrijdend gedrag. In dit 
schoolveiligheidsplan zijn protocollen opgenomen om seksuele intimidatie, agressie en 
geweld, pesten en discriminatie te voorkomen en te bestrijden. 
Daarnaast worden er jaarlijks op elke school ontruimingsoefeningen gehouden en is er 
bedrijfshulpverlening aanwezig. Het schoolveiligheidsplan is op iedere locatie verwerkt in 
het reglement. Het totale plan is in te zien bij de schoolleiding. 
 
Gedragscode voor kleding en/of (mode)accessoires 
Kleding en bijbehorende (mode)accessoires zijn belangrijke onderdelen van iemands 
persoonlijkheid. Door het dragen van kleding laten mensen zien wie ze zijn. Dat geldt 
uiteraard ook voor onze leerlingen. 
Onderwijsgroep Buitengewoon vindt het belangrijk dat kleding en/of (mode)accessoires niet 
discriminerend van aard zijn en ook niet de vrijheid van meningsuiting aantasten. Dat is niet 
wenselijk en bovendien wettelijk niet toegestaan. 
Verder vraagt Onderwijsgroep Buitengewoon van haar leerlingen en hun ouders kleding en 
(mode) accessoires te dragen die de communicatie met andere leerlingen en met 
schoolmedewerkers niet in de weg staan. Ook kleding die aanstootgevend is en de sfeer op 
school of in de klas negatief kan beïnvloeden, is niet welkom op onze scholen. Datzelfde 
geldt voor kleding en/of (mode)accessoires die een gevaar zijn voor dragers of omgeving. 
Het dragen van kleding die het hoofd en het gezicht deels of volledig bedekken is niet 
toegestaan. Hierbij gaat het om kleding waarbij de ogen, neus én mond niet zichtbaar zijn. 
De volledige gedragscode voor kleding en/of (mode)accessoires kunt u opvragen bij de 
schoolleiding. 
 
Foto- en video-opnames 
Op school worden regelmatig foto- en videoopnames gemaakt voor diverse doeleinden. Aan 
de ouders van nieuwe leerlingen wordt toestemming gevraagd om eventueel beeldmateriaal 
van hun zoon of dochter te gebruiken voor pr activiteiten of deze te mogen plaatsen op onze 
website. 
 
  



 

Veiligheid 
Onderwijsgroep Buitengewoon heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Leren, 
ontwikkelen, groeien en werken kan immers niet zonder een veilige schoolomgeving. Er zijn 
daarom gedragsregels opgesteld om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt. 
Uitgangspunt hierbij is dat leerlingen, medewerkers, ouders en bezoekers van alle 
scholen en diensten binnen de stichting elkaar respectvol tegemoet treden. Ze maken 
bewust deel uit van een professionele leef- en leeromgeving. 
Positief gedrag draagt bij aan de (beleving van) veiligheid op school. Onderwijsgroep 
Buitengewoon bevordert, versterkt en beloont positief gedrag om zo de veiligheid in en rond 
de school te vergroten. 
 
Verzekeringen 
De school heeft een collectieve schoolpakketverzekering afgesloten. In dit pakket zitten de 
volgende verzekeringen: Algemene aansprakelijkheidsverzekering, Bestuurs-
aansprakelijkheidsverzekering, Fraude- en geldtransportverzekering en een 
Ongevallenverzekering. 
In dit pakket zijn de verzekerden de leerlingen en personeelsleden van de school. 
De polisdekking is uitsluitend van kracht tijdens de schooluren c.q. evenementen in 
schoolverband, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en 
omgekeerd. De dekking is eveneens van kracht gedurende stagewerkzaamheden. 
Tevens heeft de school een doorlopende reisverzekering, een school-
evenementenverzekering, een uitgebreide brand- en inventarisverzekering en een 
verzekering voor eigendommen van werknemers. 
 
Vrijstelling onderwijsactiviteiten 
Als ouders ernstige bezwaren hebben tegen onderwijsactiviteiten of vieringen op school, 
dan kunnen ze daartoe bezwaar indienen bij de schoolleider van de school. In overleg 
worden dan vervangende onderwijsactiviteiten aangeboden. 
 
 
* Wanneer afgeweken wordt van de regels dan is dit per individu/leerling en ligt dit vast in 
zijn/haar OPP. Dit is terug te vinden in het leerlingdossier.  
 
** In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de schoolleider. 
 


