toestemming van ouders: meebrengen van gsm

Beste ouders ,
We stellen vast dat het nodig is goede afspraken te maken over het gebruik van de gsm op
onze school.
Wanneer u het noodzakelijk vindt dat uw zoon/dochter een gsm meebrengt naar school vragen
we om het onderstaande strookje terug te bezorgen aan de klasjuf.
Leerlingen die een gsm meebrengen, zetten deze af en stoppen de gsm in de boekentas VOOR
ze de school binnengaan. De gsm blijft de hele schooldag in de boekentas. Leerlingen die
’s middags thuis gaan eten mogen hem meenemen als u hiervoor toestemming geeft.
Als wij kinderen betrappen op gsm-gebruik op school, nemen we deze af en wordt hij bij de
directie of het secretariaat bewaard. In dat geval vragen we aan jullie, ouders, om de gsm zelf
op te halen bij de directeur.
We willen jullie ook nog laten weten dat de school niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor
schade aan het toestel of diefstal ervan.
Dank voor uw vertrouwen in onze aanpak !
Met vriendelijke groeten,
directie en leerkrachtenteam
Ik, ouder van ………………………………………… geef mijn zoon/dochter de
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……………………………………………………………………………………………………………..
O Wanneer mijn kind ‘s middags naar huis gaat, moet mijn kind zijn / haar gsm ook
meenemen.
Ik heb de afspraken over het gsm-gebruik gelezen :
- Mijn zoon/dochter stopt de gsm in de boekentas voor de schoolpoort.
- Bij gsm-gebruik op school wordt de gsm afgenomen.
- Ik, als ouder haal de gsm zelf bij de directeur weer op.
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