REKOLAN KOULU
100 vuotta

KOULUVIESTI 2012

KOULUN PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA

8.15 - 9.00

1.oppitunti

9.00 -9.45

2.oppitunti

9.45 -10.15

välitunti

10.15 - 12.00

3.-4.oppitunti

12.00 - 12.30

välitunti

12.30 - 13.15

5.oppitunti

13.15 -13.30

välitunti

13.30 -14.15

6.oppitunti

14.15 - 14.30

välitunti

14.30 - 15.15

7.oppitunti

mahd. kaksoistunti 12.30-14.00

mahd. kaksoistunti 13.30-15.00

Rekolan koulun työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2012-2013
Syysloma
Syyslukukausi 2012
to 18.10. – pe 19.10.2012
ti 14.8. – pe 21.12.2012
Joululoma
la 22.12. – su 6.1.2013
Korvaava koulupäivä
la 15.9.2012
Vapaapäivä
pe 7.12.2012
Kevätlukukausi 2013
ma 7.1. – la 1.6.2013

Talviloma
ma 18.2 – pe 22.2.2013
Suunniteltu korvaava koulupäivä
la 30.3.2013
Vapaapäivä 10.5.2013
(Jos opetuslautakunta hyväksyy.)

Hyvät Rekolan koulun oppilaiden huoltajat!
Kädessänne on perinteinen, juhlavuotemme kunniaksi uudistunut kouluviesti. Se sisältää paljon tärkeää
asiaa koulun käytänteistä ja kannattaa siis säilyttää koko lukuvuoden ajan. Kouluviesti on luettavissa myös
koulumme kotisivuilla. Kotisivuillamme kannattaa myös muuten vierailla. Sieltä löytyy paljon hyödyllistä
tietoa sekä ajankohtaisia koulu-uutisia (http://www.edu.vantaa.fi/rekola/).
Alkaneen lukuvuoden keskeisenä tavoitteenamme on toimenpideohjelman toteutumiseen liittyen
pienryhmien, joustavien opetusjärjestelyjen ym. suunnitteleminen siten, että oppilaat saavat tarvitsemansa
tuen lähikoulussaan. Toisena strategisena tavoitteena kaikissa Vantaan peruskouluissa on kestävä kehitys.
Meillä se merkitsee energiansäästöä sekä sekajätteen määrän vähentämistä.
Syyslukukauden suurin ponnistuksemme on koulun 100-vuotisjuhlavuoteen liittyvät tapahtumat sekä
juhlallisuudet. Niistä tiedotamme myöhemmin erikseen.
Yhteistyöterveisin,
Kirsi Miettinen

Allergiat
Koulupäivän aikana mahdollisia toimenpiteitä vaativasta allergiasta ilmoitetaan terveydenhoitajalle ja
luokanopettajalle.

Erityisopetus
Erityisopetuksen tarkoituksena on tukea oppilaiden koulunkäyntiä. Erityisopetuksesta huolehtivat laajaalaiset erityisopettajat, jotka toimivat yhdessä luokanopettajien kanssa. Opetusta annetaan pienryhmässä
tai samanaikaisopetuksena. Etappi-luokka tarjoaa ongelmatilanteissa lyhytaikaista ja moniammatillista apua
oppilaalle ja hänen perheelleen.
Hammashoito
Hammaslääkäri tarkastaa koululaisten hampaat 1. ja 5. luokalla ja suuhygienisti 3. luokalla. Lisäksi 3.luokkalaisilla on oikomishammaslääkärin tarkastus. Jos lapsilla on hoidon tarvetta välivuosina, he voivat
tulla varaamaan ajan suoraan hoitolaan tai vanhemmat voivat ottaa yhteyttä keskitettyyn ajanvaraukseen
puh. 8392 3805 maanantaista torstaihin kello 7.30-15.00 sekä perjantaina ja juhlapyhien aattoina kello
7.30-14.00.

Johtokunta
Rekolan koulun johtokunnan puheenjohtajana toimii Ann-Mari Patshijew p. 040 5893 9343.

Järjestyssäännöt
Lähtökohta koulutyön sujumiselle on yhteisten pelisääntöjen noudattaminen, asiallinen käyttäytyminen,
toisten huomioiminen, työskentelyn turvallisuuden ja työrauhan takaaminen. Näistä lähtökohdista
Rekolan koululle on laadittu järjestyssäännöt, joissa ohjeistetaan koulumatkaa, väli- ja oppitunteja, ja
ruokailua – ne kattavat siis koko koulupäivän. Koulun pelisääntöjen rikkomisesta voidaan määrätä
rangaistuksia. Tällaiseen tilanteeseen jouduttaessa tulee muistaa:
1) oppilaan tehtävä on oppia ja opiskella,
2) opettajan ja muun henkilökunnan tehtävä on luoda mahdollisimman hyvät puitteet opiskelulle,
3) turvallinen ja rauhallinen opiskeluympäristö on positiivisen opiskelun välttämätön edellytys ja
4) opettaja on vastuullinen aikuinen, jonka ohjeita on joka tilanteessa noudatettava, jotta turvallisuus ja
työrauha säilyisivät koulussa. Toiminnan lähtökohta on siis se, että turvallisuus ja työrauha säilyvät aina tarvittaessa rangaistusten ja kurinpitomenettelyn avulla.
Elleivät opettajan kehotukset muuta käytöstä, voidaan oppilas poistaa luokasta, ohjata opettajan tai
rehtorin puhutteluun, määrätä jälki-istuntoa, antaa kirjallinen varoitus ja lopulta turvautua määräaikaiseen
koulusta erottamiseen. Lisää tietoa löydät: Perusopetuslaki 21.8.1998/628, Perusopetusasetus
20.11.1998/852, sekä järjestyssäännöt ja rikkomusseuraukset kokonaisuudessaan koulumme www-sivulta
kohdasta TOIMINTA > KOULUN SÄÄNNÖT (http://www.edu.vantaa.fi/rekola/) .

Kirjasto
Koululla on koulukirjasto, josta oppilaat voivat lainata kirjoja opettajan valvonnassa koulupäivän aikana.
Siellä voi myös työskennellä ja etsiä tietoa joko tietokirjoista tai sähköisesti.

Kirjastoauto
Kaupungin kirjastoauto käy Rekolan koululla tiistaisin klo 9.55-10.35.

KiVa Koulu -ohjelma®
KiVa-lyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. KiVa Koulu on Turun
yliopistossa kehitetty toimenpideohjelma.
KiVa-oppitunneilla opitaan keinoja vastustaa kiusaamista. Oppilaat osallistuvat KiVa-oppitunneille
ensimmäisellä ja neljännellä luokalla. Oppitunnit sisältävät keskusteluja, ryhmätöitä ja rooliharjoituksia.
Tuntien sisältö etenee yleisistä aiheista, kuten kunnioituksen merkityksestä ihmissuhteissa kiusaamisen
mekanismeihin ja seurauksiin. Monilla oppitunneilla keskitytään siihen, millainen rooli ryhmällä on
kiusaamisen ylläpitäjänä tai lopettajana: mietitään ja harjoitellaan erilaisia tapoja vastustaa kiusaamista.
Oppitunteja täydentää KiVa-tietokonepeli.
Rekolan koulussa toimii viiden opettajan muodostama työryhmä, KiVa-tiimi, joka selvittää yhteistyössä
luokanopettajan kanssa esiin tulevia kiusaamistapauksia. KiVa-tiimiin kuuluvat tänä lukuvuonna Päivi
Ahlroos, Marjo Kuvaja, Maria Laapio, Anna Satosuo ja Mervi Keränen.
Jos epäilet sinun lastasi kiusattavan tai sinulla on syytä uskoa hänen kiusaavan toisia, ota rohkeasti
yhteyttä kouluun, jotta asiaan voidaan puuttua mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti! Ota ensin
yhteyttä luokanopettajaan.
KiVa-tiimi keskustelee ensin kiusaamistilanteen osapuolten kanssa ja sen jälkeen kiusaajalle annetaan
mahdollisuus muuttaa toimintaansa. Vanhemmat saavat tiedon lapsen osallistumisesta keskusteluun
Wilma-viestillä. Noin kahden viikon seurantajakson jälkeen osapuolten kanssa keskustellaan uudelleen.
Tämän seurantakeskustelun jälkeen tiedotamme tilanteesta vanhemmille.
KiVa Koulu –ohjelmaan kuuluva Vanhempien opas on luettavissa KiVa Koulun nettisivuilla www.kivakoulu.fi.

Koulunkäyntiavustajat
Koulunkäyntiavustajat tukevat oppilaiden opiskelua luokissa. Koulunkäyntiavustajina toimivat Nina Horppu,
Ritva Lindqvist ja Anne Rapo.

Koulumatkat
Toivomme, että oppilaat tulevat kouluun jalan tai polkupyörällä ja vain poikkeustapauksessa vanhempien
autokyydillä. Ensimmäisen luokan oppilaat eivät saa tulla pyörällä kouluun, koska jalkaisin tehtynä
koulumatka on heille turvallisempi. Muistutamme, että pyöräilevillä oppilailla tulee olla pyöräilykypärä
päässä. Pyörät on jätettävä niille osoitettuun paikkaan ja lukittava huolellisesti. Koulu ei vastaa kouluun
tuoduista polkupyöristä. Toivomme, että myös kodeissa otatte puheeksi turvallisen liikennekäyttäytymisen
sekä polkupyöräkypärän käytön.

Koulun pysäköintialueella olevat paikat on varattu koulun henkilökunnalle sekä hammashoitolassa
asioiville. Ajosuunta parkkialueella on Sakarintien puolelta sisään ja uuden koulun edestä Rekolantielle
ulos. Koulun piha-alueelle saa ajaa vain hätätapauksissa.

Kouluruokailu
Koulussa tarjotaan päivittäin monipuolinen ateria. Kouluruokailu auttaa jaksamaan pitkänkin päivän,
kunhan oppilas syö vähintään normaalin kokoisen annoksen. Lisäksi ruokailun tavoitteena on opettaa hyviä
ruokailutapoja ja totuttaa oppilaita erilaisiin ruokiin. Mikäli oppilas tarvitsee erityisruokavaliota allergian tai
vakaumuksen takia, huoltajan täytyy toimittaa ruokalaan erityisruokavaliolomake. Lomakkeen saa koulusta
tai osoitteesta http://www.vantaa.fi hakusanalla kouluruokailu. Lomakkeessa tulee olla terveydenhoitajan
allekirjoitus.

Liikuntatunnit
Liikuntatunneilla oppilaalla tulee olla liikuntaan soveltuva vaatetus kenkiä myöten. Pitkät hiukset sidotaan
kiinni. Ulkoliikunnassa vaatetuksen on oltava säänmukainen. Omiin liikuntavarusteisiin kannattaa merkitä
nimi ja luokka sekaannusten välttämiseksi.

Läksykerho
Opettaja ohjaa läksykerhoon oppilaita, joilla on jatkuvia vaikeuksia kotitehtävien tekemisessä. Läksykerho
kokoontuu keskiviikkona ja torstaina.

Terveydenhoito
Kouluterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Toiminnan tavoitteena on
kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen
tukeminen. Työtä tehdään yhdessä vanhempien, opettajien ja koko koulun henkilökunnan kanssa. Uudet
terveystarkastusohjelmat velvoittavat tekemään terveystarkastukset kaikille luokka-asteille. Näistä laajaalaisia ovat alakoulun 1. ja 5. lk:n tarkastukset. 1. lk:n ja 5. lk:n tarkastuksiin kuuluu myös lääkärintarkastus,
jossa vanhempien toivotaan olevan läsnä.
Rekolan koululla terveydenhoitajat Anne Nenonen tavattavissa (ke-to) 050- 3121 581 ja Tiina Uusitalo (pe)
050 -3121 586. Oppilaiden vanhempia/huoltajia pyydetään huomioimaan, että lapsen sairaanhoito ja
vapaa-aikana sattuneiden tapaturmien hoito kuuluvat vanhemmille. Ethän lähetä sairasta lasta kouluun!

Oppilaiden koulutapaturmat
Ohjeistus koulutapaturmien varalle löytyy Wilmasta kohdasta Tiedotteet.

Oppilasarviointi
Rekolan koulussa annetaan arviointipalautetta kolme kertaa lukuvuodessa. Arviointi on luokilla 1-5
sanallista, 6-luokkalaiset saavat lukuvuositodistuksessa numeroarvioinnin. Arviointikeskustelut käydään
viikoilla 44 ja 45. Kirjallinen väliarviointi annetaan perjantaina 15.2. Lukuvuoden päättyessä oppilaat saavat
lukuvuositodistuksen.

Oppilashuolto
Oppilashuoltoryhmä kokoontuu kerran viikossa. Ryhmän jäseninä ovat rehtori, erityisopettajat,
kouluterveydenhoitajat, koulupsykologi ja koulukuraattori. Oppilashuoltoryhmän tavoitteena on edistää
koko kouluyhteisön hyvinvointia, tukea opettajia työssään ja hoitaa oppilaiden asioita moniammatillisena
yhteistyönä. Koulupsykologi auttaa mm. oppimisvaikeuksien selvittämisessä sekä lapsen psyykkisen
hyvinvoinnin kysymyksissä. Koulukuraattori on koulussa toimiva sosiaalityötekijä, jonka työnkuvaan kuuluu
lapsen sosiaalinen hyvinvointi, koulukiusaamiseen puuttuminen ja yläasteelle siirtyminen.

Oppilaskunta
Koulumme kaikki oppilaat ovat oppilaskunnan jäseniä. Oppilaskunnan toiminnan kautta oppilaat voivat
vaikuttaa koulun asioihin ja viihtyvyyteen koulussa. Oppilaiden osallisuus ja kiinnostus oman koulun
toimintaan ovat erittäin tärkeää koulun kehittämistyötä
Oppilaat valitsevat tammikuussa oppilaskunnan hallituksen jäsenen ja varajäsenen seuraavaksi
lukuvuodeksi. Oppilaskuntatyöskentely antaa hyviä valmiuksia yhdistys- ja kokoustoimintaan myös tulevia
vuosia varten.
Oppilaskunnan vastaavana opettajana toimii Johanna Nyholm lukuvuonna 2012–2013

Poissaolot
Mikäli oppilas joutuu sairauden tai muun yllättävän syyn vuoksi olemaan pois koulusta, on huoltajan
ilmoitettava välittömästi asiasta luokanopettajalle. Tiedon lapsen poissaolosta voi toimittaa Wilmaohjelman kautta tai muutoin luokanopettajan kanssa sovittavalla tavalla.
Luvan 1-3 päivän poissaoloon antaa luokanopettaja. Rehtori myöntää tätä pidemmät lomat.
Anomuslomakkeita saa osoitteesta http://www.edu.vantaa.fi/rekola tai koulun kansliasta. Loma-aikana
huoltajat vastaavat opetuksesta.

Tukiopetus
Tukiopetus on ensisijainen tukimuoto oppilaalle. Tukiopetusta annetaan tilapäisesti jälkeen jääneelle tai
erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle. Aloitteen tukiopetukseen tulemisesta tekee opettaja, oppilas tai
hänen huoltajansa.

Uimaopetus
2. ja 4. –luokkalaiset saavat uimaopetusta syyslukukauden aikana, 1. ja 3. –luokkalaiset kevätlukukauden
aikana. 1. ja 3. luokan oppilaat saavat opetusta uinnissa viisi kertaa, 2. ja 4. luokan oppilaat kolme kertaa.
Luokanopettaja ilmoittaa tarkemmat ajankohdat myöhemmin.

Vanhempainyhdistys
Rekolan koulussa toimii vanhempainyhdistys, jonka tehtävä on edistää koulun ja kotien välistä yhteistyötä.
Yhdistys tukee oppilaiden koulunkäyntiä mm. myöntämällä luokille retkiavustuksia, palkitsemalla oppilaita
stipendeillä ja hankkimalla välituntivälineitä oppilaiden käyttöön. Yhdistys tukee myös luokkatoimikuntia
järjestämällä vuosittain tapahtuman, jossa luokat voivat kerätä rahaa omaan toimintaansa.
Toivotamme myös kaikki uusien koulutulokkaiden vanhemmat tervetulleiksi osallistumaan
vanhempainyhdistyksen toimintaan. Syyslukukauden 2012 ensimmäinen vanhempainyhdistyksen kokous
järjestetään torstaina 27.9.2012 klo 18.00 alkaen Rekolan koulun ruokalassa. Ohjelmassa aluksi yhdistyksen
sääntömääräinen vuosikokous ja heti perään uuden hallituksen ensimmäinen kokous. Vanhempainyhdistys
kokoontuu kouluvuoden aikana 7-9 kertaa ja syksyn avauksessa on listalla mm. syysmarkkinoiden
suunnittelua. Tervetuloa!

Yhteydet kodin ja koulun välillä
Lapsen kannalta on tärkeää, että hänen kasvatuksestaan vastuussa olevat aikuiset, vanhemmat ja opettajat
toimivat hänen parhaakseen yhteistuumin. Älkää aristelko ottaa yhteyttä koululle, kun kysyttävää
ilmaantuu.
Oppilaan koulunkäyntiin liittyvissä asioissa kannattaa aina ensimmäiseksi ottaa yhteyttä luokanopettajaan.
Opettajan tavoittaa parhaiten Wilman avulla tai jättämällä soittopyynnön opettajainhuoneeseen.
Opettajainhuoneesta vastataan varmimmin kello 8-8.15, 9.45-10.15 tai 12-12.30. Opettajainhuoneiden
puhelinnumerot ovat kouluviestin lopussa.

Opettajat ja luokat
Ulla-Maija Ikonen

1A

839 24571

Mervi Keränen

1B

839 24571

Päivi Ahlroos

2A

839 24571

Marjo Kuvaja

2B

839 24571

Johanna Nyholm

2C

839 24571

Noora Rissanen

3A

839 24577

Kirsti Heiskanen

3B

839 24577

Anna Satosuo

4A

839 24577

Elina Kivistö

4B

839 24577

Päivi Ruohomaa

4C

839 24577

Markku Saarinen

5A

839 24577

Sami Ehrling

5B

839 24577

Kimmo Vainio

6A

839 24375

Maria Laapio

6B

839 24375

Paula Verho

6C

839 24375

Aila Kajander

Etappi

839 24544

Susan Kotiranta-Kettunen

Etappi

839 24544

Ensisijainen viestintäkanava on Wilma.
Opettajien sähköposti: etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi

REKOLAN KOULU

Rekolantie 67
01400 VANTAA

fax 09-839 24589

REHTORI

Kirsi Miettinen

839 24602
040 511 6008

VARAREHTORI

Kirsti Heiskanen

839 24577

KANSLIA

Marja Ronkainen
(ma, to, pe)

839 24540

pääkoulu

839 24577

uusi koulu

839 24571

museo 2.krs

839 24375

etappi

839 24544

Raija Laakkonen

839 24378

Heli Luokkamäki

839 21004

KOULUPSYKOLOGI

Anne Lakkavaara

040 847 2676

KURAATTORI

Kari Siljander

040 843 7098

TERVEYDENHOITAJAT

Anne Nenonen (ke-to)

050 312 1581

Tiina Uusitalo (pe)

050 312 1586

HAMMASHOITOLA

Matti Mäkinen/
Pirjo Salonen

839 23805
(ajanvaraus)

EMÄNTÄ

Leena Ahola

839 24582

KOULUISÄNTÄ

Markku Kauppi

040 865 9623

ILTAPÄIVÄKERHO

Timo Huotari

044 552 0869

OPETTAJAINHUONE

ERITYISOPETTAJAT

