Procedure en regels Roncalli Mavo vaksectie sport m.b.t. leerlingen.
•

Wachten voor de sporthal totdat de docent je komt halen.

•

Geen lawaai en geen rommel op de straat gooien.

•

Niet elkaar achterna rennen op straat.

•

Uiteraard geen ruziemaken en zoeken.

•

Sportkleding en sportschoenen.

•

Lange broek is toegestaan, t-shirt met mouwtjes.

•

Geen ringen, kettingen en horloges omhouden / alleen oorknopjes mogen inblijven.

•

Geen kleding = niet meedoen

•

Op tijd zijn: - 1e uur uiterlijk 9.20u. aanwezig
Bij pauze op tijd er zijn

•
•

Deur wordt open gedaan door docent bij 2e bel

•

Stoppen
o

1e blok: 10.30u.

o

2e blok 12.10u

o

3e blok 14.00u

•

Bij buitenlessen stoppen we 5 minuten eerder, zoals boven beschreven

•

Bij buitenlessen schoenen schoonmaken/zand e.d. afkloppen op straat, niet op
stoep voor de deur op straat voordat je de hal binnenloopt

•

Ziek zijn , wel aanwezig, en niet mee kunnen doen: brief bij je hebben van ouders
of arts, tenzij het overduidelijk is. Geen brief betekent spijbelen.

•

Waardevolle spullen NIET meenemen naar de sporthal, daar is je kluisje voor om op
te bergen.

•

In geen geval is de docent en/of school aansprakelijk als een leerling zijn of haar
spullen kwijtraakt. Geen I-pads mee naar sporthal, tenzij docent dit aangeeft

•

Mocht je wel waardevolle spullen meenemen naar de gymles, dan hebben wij daar
een eigen bewaarbak voor, maar dat gebeurt op eigen risico. Wij proberen zeer
zorgvuldig hier mee om te gaan, door het in en gesloten kast op te bergen of in
ieder geval onder toezicht te plaatsen. Echter alles gebeurt op eigen risico, zoals al
in het vorige punt is omschreven.

Procedure sluiten kleedkamers
•

Een van de leraren laat de kinderen binnen en meestal wordt, door ruimtegebrek,
met meerdere klassen naar geslacht(jongens en meisjes)omgekleed.

•

De leraren doen de gangdeuren op slot nadat de lln. de kleedkamers hebben
betreden. De deuren aan de sporthalkant wordt afgesloten als de leerlingen er
allemaal uit zijn.

•

De leraar vraagt aan lln. waarvan hij denkt dat die er als laatste uitkomen of
iedereen eruit is, en controleert dat d.m.v. eigen waarneming en checkt voor de
2e keer van binnenuit of de gangdeur daadwerkelijk op slot is.

•
•

Hierna sluit de leraar de deuren aan de sporthalkant af.
In het “zomerseizoen”, als de les buiten worden gegeven zijn de sporthaldeuren
dicht en worden de gangddeuren gesloten nadat de lln. eruit zijn.

Procedure openen kleedkamers
•

Kleedkamers worden in principe tijdens de les niet geopend. Calamiliteiten, zoals
bv. het halen van medicijnen, ongesteldheid etc. daargelaten.

•

Nadat de les is afgelopen opent de docent de deuren aan de sporthalkant. Hierna
loopt hij of door de kleedkamer en opent de kleedkamerdeur aan de gangkant met
de mededeling om even te wachten met omkleden of hij loopt om en opent dan de
deuren.

Procedure betreden kleedkamers bij overlast of andere calamiteiten
(mannelijke docent)
•

In principe zal een docent de kleedkamer van een andere geslacht niet betreden.
Dit om het veiligheidsgevoel voor leerlingen te waarborgen, tenzij er teveel
overlast en lawaai is dat lang aanhoudt.

•

De docent doet de deur op een kier en staat aan de kant van de deur en roept of
het wat rustiger kan(1e waarschuwing).

•

Bij blijvende onrust zal de docent proberen dit nogmaals te doen(2e waarschuwing)

•

Als de onrust niet verdwenen is zal de docent een laatste waarschuwing geven met
de mededeling dat als het nog niet rustig wordt hij de kleedkamer binnenkomt(3e
waarschuwing)

•

Bij dan nog aanhoudende overlast betreedt de docent de ruimte (4e en laatste
waarschuwing).

Procedure in bewaringnemen van waardevolle spullen.
•

De docent legt een bak waar de waardevolle spullen wordt bewaard zodanig dat hij
in het zicht is van een of meerdere lln.. Dit omdat de docent dan bezig is om zijn
les fysiek voor te bereiden.

•

Nadat de docent alles heeft klaarstaan zal hij voor hij aan de les begint met de bak
langs gaan om andere “overtollige”spullen (nog niet ingeleverde mobieltjes, ringen,
kettingen enz.) in te nemen. Hierna bergt de docent de bak op in een afgesloten
kast, of indien hij naar zijn inzicht de ruimte niet kan verlaten vanwege het feit dat
het veiligheidsbelang voorop staat, de bak zodanig wordt weggelegd dat het buiten
direct bereik is van leerlingen maar wel in het zicht.

Procedure uitdelen van de in bewaringgenomen spullen.
•

De bak wordt uit de kast gehaald en uitgedeeld aan de lln. die bijna één voor één
langskomen. Ook kan het voorkomen dat de docent in geval van
calamiteiten(blessures of om andere organisatorische redenen) de bak onder
toezicht stelt van meerdere leerlingen, waarna de lln. zoveel mogelijk één voor
één de spullen uit de bak halen.

•

Soms kan het voorkomen dat de docent de bak meeneemt naar de ”kofiieruimte”.
Leerlingen kunnen dan na het omkleden hun waardevolle spullen daar op komen
halen. Te allen tijde zijn daar 1 of meer docenten aanwezig om een en ander goed
te laten verlopen.

