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Aanwezigheidsplicht
Leerkrachten, conciërges, stagiaires en directie zijn zowel ’s morgens als tussen de middag altijd ruim voor
schooltijd op school aanwezig: ’s ochtends uiterlijk 8.00 uur.
Eén kwartier voor aanvang van de lestijd (8.05 uur met gezamenlijk koffie drinken in de teamkamer en 13.00
uur) is gewenst.
Bij het binnenkomen en verlaten van de school schuiven we altijd ons naambordje naar de goede kant van het
bord.
Om 8.20 uur en om 13.10 uur gaat de bel. De leerkrachten gaan meteen daarna naar hun eigen groep.
Op elke hele schooldag is eenieder tot minimaal 16.30 uur op school om voor collegae /directie of ouders
bereikbaar te zijn. Op vergaderdagen op school of bij externe vergaderverplichtingen, is deze afspraak niet aan
de orde.
Op de halve dagen blijft eenieder tot minimaal 13.00 uur op school om voor collegae /directie of ouders
bereikbaar te zijn
Teamvergaderingen zijn volgens rooster gepland. Full timers bezoeken alle vergaderingen.
Leerkrachten die alleen in de ochtend werken moeten hiervoor terugkomen.
Parallel/Bouwvergaderingen worden bezocht tot minimaal 17.15 uur.
Gezamenlijke vergaderingen zijn tot 17.15 uur.
Volgens vergaderrooster zijn een aantal vergaderingen ** verplicht voor alle leerkrachten.
Indien iemand toch eerder weg moet of niet aanwezig kan zijn wordt dit in ieder geval met reden ruim van te
voren doorgegeven aan de directie
Aanwezigheid tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging is opgenomen in het taakbeleid en verplicht
voor diegenen die in het betreffende schooljaar volgens rooster/opgave aan de beurt zijn. Gemiddeld is elk
onderwijsgevend personeelslid eens in de drie jaar aan de beurt.
Elk teamlid bezoekt ook 1 keer per jaar de vergadering van de Oudervereniging, bij voorkeur indien
werkzaamheden voor de werkgroep waarvan het betreffende teamlid deel uitmaakt besproken worden.
De belangstelling en deelname aan buitenschoolse activiteiten waar de school aan deelneemt, zoals
Terheijdenloop, sporttoernooien, godsdienstige vieringen (eerste communie, vormsel) etc. wordt op prijs
gesteld, maar is niet verplicht.
We proberen dit steeds in goed onderling overleg te regelen.

