Regels ZuiderLokaal
Er doen heel veel leerlingen en ouders mee aan de activiteiten van Stichting ZuiderLokaal. Dat
gaat niet zonder goede afspraken. Daarom hebben wij onderstaande regels opgesteld. Als
ZuiderLokaal vragen we jullie die goed door te lezen, en je ermee akkoord te verklaren.
1. Regels voor de leerlingen
• Binnenkomen in het gebouw tussen 18.00 - 18.15 uur: om 18.15 uur ga je naar de klas en
aan je tafel zitten, zodat de meester/juf uiterlijk om 18.30 kan beginnen met de les;
• Respect tonen: voor de meester/juf, maar ook voor de andere leerlingen èn voor alle
mensen die vrijwillig helpen; dat betekent onder andere beleefd zijn, mensen laten
uitspreken en niet aan andermans lijf of spullen zitten;
• Geen telefoon in de klas: je telefoon thuislaten of, als je hem toch meeneemt naar de les,
aan het begin van de les inleveren bij de meester/juf;
• De werkmap niet mee naar huis nemen: als je de behandelde stof thuis wilt leren, kun je
de map meenemen als Fatima dat goed vindt; eerst aan haar vragen dus;
• Huiswerk vergeten: als je vergeten bent je huiswerk mee te nemen, dan meld je dat bij
Louisa;
• Aan het einde van de les meehelpen met opruimen.
!! Let op: als je je niet houdt aan een van deze regels krijg je een waarschuwing. Bij de tweede
waarschuwing word je de klas uitgestuurd. Je moet je dan bij Fatima melden. Als je voor de
tweede keer de klas bent uitgestuurd nemen we contact op met je ouders, en hebben we
eerst een gesprek met jou en je ouders gezamenlijk voordat je weer tot de klas wordt
toegelaten.
2. Regels voor de ouder(s)
• Belangrijke informatie voor ouders wordt altijd verstuurd via de groepsapp. Na inschrijving
wordt u aan de groepsapp toegevoegd. Blijf aangemeld in de groepsapp, anders ontvangt
u geen bericht als bijvoorbeeld een lesavond uitvalt; het is niet mogelijk om via deze
groepsapp met anderen te communiceren. Alleen Fatima stuurt via deze app berichten aan
alle ouders.
• Bericht (sms of app) Fatima persoonlijk (dat kan dus niet via de groepsapp) als uw kind ziek
is of door bijzondere omstandigheden niet kan komen;
!!Let op: Als uw kind zonder bericht twee keer niet aanwezig is geweest, wordt hij/zij pas weer
toegelaten tot de klas als er een gesprek is geweest met u en uw kind; bij herhaling wordt uw
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kind uitgeschreven. Zeker als er een wachtlijst is, gunnen we die plek liever aan een kind dat
wacht op toelating.
• Om de kosten laag te houden werkt Stichting ZuiderLokaal met vrijwilligers, we vragen
daarom alle ouders om mee te helpen: Louisa of Fatima zullen u vragen als dat nodig is;
• De financiële bijdrage betaalt u contant bij Fatima, aan het begin van de maand, op basis
van het aantal avonden per week dat uw kind staat ingeschreven. U ontvangt hierover
tevoren een app van Fatima.
!! Let op: als de ouders zich niet aan deze regels houden, kan ZuiderLokaal besluiten om uw
kind uit te schrijven.
Daarnaast vragen wij van u het volgende:
• Als de school van uw kind heeft gezegd dat hij/zij met een bepaald vak moeite heeft, vertel
dat dan aan Louisa, zodat we daar aandacht aan kunnen geven;
• Als u een klacht of een vraag heeft, bespreek die dan altijd met Louisa, en niet met de
docent.
• Louisa

06 - 24794069

• Fatima

06 - 24781650
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