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Doel  

 Doel van deze kwaliteitskaart is om voor alle betrokkenen duidelijkheid te 

geven over de wijze waarop kinderen gehaald en gebracht kunnen worden. 

 Uitgangspunt: richtlijnen RIVM (1,5 meter tussen volwassenen onderling en 

volwassenen en kinderen) + adviezen in protocol van PO-raad (zo weinig 

mogelijk onnodig contact tussen groepen kinderen onderling), voorkomen 

onnodig contact tussen ouders  

 

Werkwijze 

 Kinderen gaan zoveel mogelijk zelfstandig lopend of op de fiets naar school 

(kinderen vanaf groep 5 in ieder geval);  

 Ouders die kinderen brengen/halen komen niet op het plein (en dus ook niet 

in de school) – als ze kinderen brengen zetten ze de kinderen af op de 

aangegeven plekken en rijden/lopen daarna gelijk door 

 Voor fiets- en autoverkeer geldt eenrichtingsverkeer –> zie onderstaande 

kaart 

 Kinderen die worden gebracht, worden gebracht tussen 8.20 en 8.25 uur 

(niet later) 

 Kinderen die zelfstandig naar school komen, komen tussen 8.25 en 8.30 uur 

op school (niet eerder) 

 Kinderen in de bovenbouw die (moeten) worden gebracht met de auto 

worden op de aangegeven plek afgezet, waarna de ouder gelijk linksaf de 

Schans inrijdt 

 Kinderen in de onderbouw die met de auto (moeten) worden gebracht, 

worden afgezet bij de Smok & Vot-strook vlak voor de ingang.  

 

  



 

 

 

 De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan bij aankomst gelijk naar hun eigen groep 

via de aangegeven ingang; kinderen groep 5,6 en 7 via hoofdingang, kinderen 

groep 8 via ingang speellokaal bij buitenlokaal, kinderen groep 4 via kleine 

plein 

 De kinderen in de groepen 1 – 2 worden door hun eigen leerkracht 

opgevangen op het grote plein 

 De kinderen uit groep 3 worden opgevangen in/bij de pannakooi (kinderen in 

deze groep die met de auto worden afgezet lopen via het plein naar de 

pannakooi) 

 Ouders die kinderen van groep 3 en 4 met de fiets brengen, zetten kinderen 

af na de fietsbrug en fietsen dan door.  

 De ouders van kinderen in groep 1/2 die kinderen lopend of achterop op de 

fiets brengen, brengen de kinderen naar de leerkracht op het grote plein 

 Kinderen die gebruik maken van de noodopvang komen om 8.30 uur op 

school via de aangegeven ingang 

 Ouders die gebruik maken van opvang, informeren de opvang over de 

werkwijze/tijden.  

 De kinderen van groep 6 en 7 stallen hun fietsen voor waar eerst groep 8 zat, 

groep 8 en 5 stallen hun fiets aan de Wierde-zijde van het semi-permanente 

gedeelte.  

 Kinderen uit groep 1 en 2 die zelf op fiets komen (zullen niet veel zijn), zetten 

hun fiets op het grote plein, tussen de zandbak en het tuintje.  

 
Het halen gaat in omgekeerde volgorde: 

 Kinderen die zelfstandig naar huis kunnen, gaan om 14.10 uur direct naar 

huis (ook i.v.m. Chromebook) 

 Ouders die kinderen op de fiets komen halen, fietsen tussen 14.15 en 14.20 

uur langs school via de aangegeven richting. Kinderen van groep 3 en 4 (die 

opgehaald worden) staan klaar bij de brug, kinderen van groep 1 en 2 staan 

klaar op het grote plein.  

 Ouders die kinderen komen halen met de auto, rijden tussen 14.20 en 14.25 

uur langs de smok & vot-plaats. Kinderen in de bovenbouw die met de auto 

zijn gebracht, wachten op hun ouders op de plek waar ze ‘s ochtends zijn 

afgezet. 

 Ouders die gebruik maken van opvang, informeren de opvang over de 

werkwijze/tijden. 

 

 

  



 

 

 

 

Kaart met rijrichting fiets- en autoverkeer,  afzet- en opvangplaatsen voor 

kinderen en te gebruiken ingangen 

 

 
 

 

 


