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TELEFOONGEBRUIK

OMROEP VELDHOVEN
Tijdens de Koningsspelen op vrijdag 21 april jl.
heeft Omroep Veldhoven filmopnames gemaakt
rondom de school. Deze opnames worden
uitgezonden op TV. Het tv-kanaal is gelijk aan de
kabelkrantfrequentie van Omroep Veldhoven.
De eerste uitzending is op donderdagavond 11 mei
en start om 19.00 uur. Dit wordt op het hele of
halve uur herhaald tot middernacht. Dezelfde
programmering is er op vrijdag 12 mei.
Op zondag 14 mei zijn er herhalingen van 12.00 tot
14.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.
De film is binnenkort ook te zien op de Facebookpagina van De Berckacker.

Dus………
- geen foto's of films van andere leerlingen of de
leerkracht zonder toestemming maken.
- geen films of foto's zonder toestemming op
sociale media plaatsen.
- geen kwaadsprekerij
Beleid mobiele telefoons.
Allereerst geldt natuurlijk dat ouders te allen tijde
via het telefoonnummer van de school (0402530270 hun kind(eren) kunnen bereiken dan wel
een bericht doorgeven.

BURGERSCHAP METEN
Scholen kunnen op allerlei manieren werken aan
Burgerschapsvorming.
Op De Berckacker hebben we de drie domeinen
van Burgerschap, participatie, democratie en
identiteit, vormgegeven in schoolbrede projecten,
die jaarlijks op de agenda staan.
Als school willen we uiteindelijk wel graag weten of
onze inspanningen succes hebben. Dat is moeilijk
vast te stellen. Daarom doen we als school voor de
derde keer mee aan een landelijke proef die een
periode van 3 jaar omvat.
De Alliantie Burgerschapsvorming zet in
samenwerking met andere organisaties een
meetinstrument in om de burgerschapskennis,
vaardigheden en houding van leerlingen in beeld te
brengen. Er doen in totaal 10 Veldvestscholen
mee. Leerlingen van groep 7 en 8 vullen hiervoor
één keer per jaar een digitale vragenlijst in. Dit gaat
de komende twee weken gebeuren.

Steeds vaker krijgen wij te maken met problemen
rondom mobiele telefoons die kinderen meenemen
naar school. In het protocol verbieden wij dan ook
het gebruik van mobieltjes in school en op het
schoolplein. Onze school beschikt over meerdere
telefoonlijnen.Daarom is het niet nodig dat onze
leerlingen mobiele telefoons mee naar school
nemen. Ook tijdens het overblijven willen we de
telefoontjes niet zien. Wij kunnen ons echter wel
voorstellen dat u het, als ouder, belangrijk vindt dat
uw kind onderweg van en naar school bereikbaar
is. Daarom mogen de kinderen de telefoons wel
meenemen, maar zij laten deze uitgeschakeld in de
school en op het schoolplein. Pas wanneer de
kinderen het schoolterrein verlaten, kan de mobiele
telefoon weer aan.
Doel beleid mobiele telefoons (en overige
persoonlijke elektronica als MP3 spelers, iPods,
Ipads etc., hierna te noemen mobiele telefoons) is
eenduidigheid in omgaan gebruik mobiele telefoons
voor kinderen. Het voorkomen van misbruik van
mobiele telefoons tijdens schooltijd. Duidelijkheid
wat betreft actie school bij misbruik gebruik mobiele
telefoons tijdens schooltijd.
 Kinderen die toch een mobiele telefoon
meenemen, moeten bij aanvang van de
schooldag de telefoon uitzetten en inleveren bij
de leerkracht. Aan het einde van de schooldag
neemt ieder zijn telefoon weer mee. Pas dan
mag de telefoon weer worden aangezet;
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Kinderen nemen op eigen risico de mobiele
telefoon mee naar school;
Wanneer de telefoon kapot gaat, gestolen
wordt, etc. is de school niet verantwoordelijk of
aansprakelijk.

Voor de sportevenementen die buiten schooltijd
plaats vinden is de deelname natuurlijk vrijwillig. De
school is hier niet voor verantwoordelijk.
Voor de begeleiding wordt dan ook een beroep
gedaan op ouders.

Verkeerd gebruik van de telefoon
Bij verkeerd gebruik van de telefoon wordt deze
ingenomen en kan het toestel na schooltijd door
de ouders worden opgehaald. De telefoon wordt
bewaard in de kluis bij de directie;

Namens alle leerlingen willen we de organisatie,
vrijwilligers en ouders bedanken voor een leuke,
sportieve en actieve middag.
Schoolsport Antoinette Simons
SCHOOLRAADVERGADERING, do 11-05-2017,
20:00 u
1.
Opening
2.
Mededelingen
SR:
GMR:
3.
Verslag vorige vergadering :
4.
Voortgang gezonde school (Johan Bierens)
5.
Schoolreis
6.
Uitgangspunten formatie
7.
Sluiting

Onder verkeerd gebruik verstaan wij:
Bellen of gebeld worden onder schooltijd
Appen of geappt worden onder schooltijd;
Maken van foto en/ of film beelden onder
schooltijd;
Het inzetten van de telefoon voor digitaal
pesten. Mocht dit toch gebeuren dan worden
ouders direct geïnformeerd. Wordt het probleem
niet opgelost dan schakelen wij de
buurtbrigadier in.

AGENDA
18 en 19 mei
24 mei
25 en 26 mei
30 mei
1 juni
6, 7 en 8 juni
14 juni

Het is voor kinderen altijd mogelijk om aan de
leerkracht te vragen of ze tijdens of na schooltijd,
voor dringende zaken naar huis mogen bellen met
de vaste telefoon van school. In de regel zal zo’n
verzoek niet worden geweigerd.
In de schoolgids staat duidelijk aangegeven dat wij
niet aansprakelijk zijn voor diefstal van
kostbaarheden(telefoons, sieraden,
computerspelletjes etc…) en dat wij daarom
adviseren om die thuis te laten.

Peanutbaltoernooi groep 8
Peuterkijkmiddag
Hemelvaart
Open ochtend nieuwe leerlingen
Open middag nieuwe leerlingen
Schoolkamp groep 8
Sponsorloop

OP DE WEBSITE
Nieuws uit de groepen:
K-Groepen
Groep 3A
Groep 6A
BERCKACKER SCHOOLSPORT
Leerlingen van de Berckacker zijn de afgelopen
periode weer sportief bezig geweest op de
sportvelden. Ze hebben nl. meegedaan aan het
schoolkorfbal, schoolhandbal en
schoolvoetbaltoernooi. Alle kinderen hebben zich
erg sportief en fanatiek ingezet. We zijn trots op
hen.
Proficiat met jullie prestatie!!
Het meidenvoetbalteam groep 8 met coach Ad van
Kemenade, gaat door naar de regionale
kampioenschappen KNVB op woensdagmiddag 17
mei bij Marvilde. Supporters zijn van harte welkom!!
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