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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas 1 
 

 

 

 

 

Datum:   7 september 2017 

Kenmerk: 17013/LO 

Betreft:  regels LO 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Ter kennisgeving sturen wij u deze brief.  

De regels worden ook met de leerlingen besproken tijdens de 1e les en meegegeven op 

papier: 

Op het Schoter zijn er voor de lessen Lichamelijke Opvoeding (LO) extra regels. Natuurlijk 
gelden ook hier de schoolregels. Die extra regels voor LO zijn er voor de veiligheid en de 
hygiëne.  
 
Tijdens de lessen 

 Ga je pas met sportmateriaal aan de gang, als je toestemming hebt van je docent.  

 Worden er geen petten, sieraden, horloges, e.d. gedragen.  

 Zitten jouw waardevolle spullen in jouw eigen kluisje. Deze neem je niet mee naar het 
veld, de gymzalen en kleedkamers. Op deze manier liggen je spullen in ieder geval 
veilig. Een docent is nooit aansprakelijk voor het kwijtraken of beschadigen van jouw 
spullen. 

 Zijn alléén de leerlingen die les hebben op het veld of in de zaal aanwezig. 

 Heb je de juiste sportkleding bij je. Iedereen in klas 1 en 2 draagt een zwarte korte 
broek en een Schotershirt. In de zaal draag je schone sportschoenen die geen 
strepen achter laten op de vloer. Buiten op het veld zijn buitenschoenen verplicht.  

 Kan je kleding huren als jouw kleding niet in orde is. 1 Euro voor schoenen, broek en 
shirt. 50 cent voor alleen een broekje, shirtje of schoenen. 

 Heb je een briefje bij je als je niet mee kan doen. Je meldt je voor de les bij jouw LO-
docent en overlegt welke taak je krijgt tijdens de les. Als je langere tijd geblesseerd 
bent dan heb je een briefje van jouw fysiotherapeut of huisarts bij je en maak je 
afspraken met jouw docent LO over jouw taken tijdens de les of bijvoorbeeld het 
maken van een vervangende opdracht. 

Tijdens de lessen op het sportveld (Noordersportpark) (tot 1 november en na 1 april) 
 

 Ga je je pas omkleden als de docent er is.  

 Zijn buitenschoenen verplicht. Noppenschoenen zorgen ervoor dat je niet zo heel 
vaak onderuit gaat, je verkleint de kans op vervelende blessures. 
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 Klop je je schoenen buiten uit op het daarvoor bestemde rooster, dus niet tegen de 
muur en zeker niet in de kleedkamer! Houd het dus netjes, want wij zijn te gast! 

 Mag je een trainingspak of een sweater aan als het koud is. De docent moet daar 
vooraf toestemming voor geven.  

 Als je op de fiets naar het sportpark komt dan zet je je fiets in de speciale 
fietsenrekken binnen het hek.  

 
Het lijken heel veel regels, maar voor je het weet zijn ze heel vanzelfsprekend. Dan blijkt dat 
het eigenlijk helemaal niet moeilijk is om je eraan te houden. Veel plezier in de lessen. 

 
De sectie LO van Het Schoter. 


