Verwachtingen bij begeleiding
van ouders van uitstappen
Freinetschool de Pit is erg blij dat we bij uitstappen en activiteiten hulp krijgen van
ouders. We stellen dit enorm op prijs! Bedankt!
Om deze samenwerking steeds gestroomlijnd te laten verlopen, stelden we onze
verwachtingen op papier.
- Als begeleider heb je een constante verantwoordelijkheid gedurende de hele
activiteit.
- Als ouder kan je geen andere (eigen) kinderen (buiten de leerlingen van de klas)
meenemen tijdens je begeleiding van een activiteit.
- We vragen de ouders op tijd te zijn voor de briefing (meestal een 10 min voor de
activiteit)
- Als je tijdens de briefing een aantal kinderen toegewezen krijgt, draag je daar
gedurende de hele activiteit zorg voor.
- Wanneer er met auto’s gereden wordt, is het erg belangrijk dat steeds alle
verkeersregels gerespecteerd worden! Tevens dienen alle kinderen een autogordel te
dragen en moet er vooraan in de autostoel steeds een verhoogje zijn!
- We hanteren steeds de regel ‘samen uit, samen thuis’. De leerkracht geeft signaal
wanneer er samen vertrokken kan worden. Zo blijft de leerkracht steeds een
overzicht behouden. Ook na de activiteit keren alle kinderen samen terug naar
school.
- Op uitstap respecteren we steeds de afspraken en regels van onze school (ook ivm
voeding).
- Tijdens de pauzes (wc-bezoek, koeken-en fruittijd, middageten,…) proberen de
ouders alle kinderen te helpen. Als we ook de praktische taken (uitdelen bekers,
afwassen,…) samen opnemen, is alles snel klaar.

Bedankt voor het respecteren van deze afspraken! We kijken uit naar een mooie
samenwerking.

Verwachtingen bij begeleiding van ouders bij zwemmen
Freinetschool de Pit gaat vanaf de oudste kleuters maandelijks
zwemmen. Voor het aan- en uitkleden en om mee een oogje in het zeil
te houden,vragen we begeleiding van ouders. We zijn erg blij voor deze
hulp! Bedankt!
Om deze samenwerking steeds gestroomlijnd te laten verlopen, stelden
we onze verwachtingen op papier.
- Als begeleider heb je een constante verantwoordelijkheid gedurende de
hele activiteit.
- Als zwemouder draag je in het zwembad een korte broek en t-shirt
(richtlijnen zwembad).
- De begeleiders mogen niet mee in het water.
- In het zwembad verdelen de begeleiders en de leerkracht zich om beide
zwembaden in het oog te houden. Deze verdeling zal door de leerkracht
gebeuren.
- We houden steeds alle kinderen in de gaten, niet alleen je eigen kind.
- Kinderen die moeten plassen, worden steeds begeleid.
- We verwachten dat de kinderen in het water blijven zodat ze geen kou
vatten. Vanzelfsprekend wordt er ook niet gelopen in het zwembad.
- Indien een kind zich anders gedraagt of moeilijk doet door de
aanwezigheid van zijn ouder, wordt de begeleiding herbekeken.
Bedankt voor het respecteren van deze afspraken! We kijken uit naar
een mooie samenwerking.

