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Iedereen weer welkom in school

Verantwoordelijke

Nu de 1.5 meter regel is opgeheven en we weer teruggaan
naar een ‘normale’ samenleving veranderen ook de
afspraken rondom het halen/brengen en ouders in de
school.
Directie

Geëvalueerd

12-10-2021

Doel
Doel van deze kwaliteitskaart is om voor alle betrokkenen duidelijkheid te geven over de wijze waarop
kinderen gehaald en gebracht kunnen worden en wanneer ouders welkom zijn in de school. Daarnaast
zorgen duidelijke afspraken ervoor dat de overlast van de school voor de buurt tot het minimum beperkt
wordt.
Werkwijze
De ingang:
Kinderen van groep 1 – 4 komen binnen via het onderbouw plein.
Kinderen van groep 5 – 8 komen binnen via het bovenbouw plein.
Naar school:
• Kinderen gaan zoveel mogelijk zelfstandig lopend of op de fiets naar school
(kinderen groep 5-8 in ieder geval).
• Kinderen van groep 1 – 3 mogen door hun ouder(s)/verzorger(s) tussen 8:15 uur en 8.25 uur
in de klas worden gebracht.
• Kinderen van groep 4 mogen vanaf 8:15 uur zelf binnenkomen.
• Kinderen van groep 5 - 8 blijven buiten tot de bel gaat. Bij regen mogen ze vanaf 8:15 uur naar
binnen. Om de beurt is een collega van de bovenbouw op het plein aanwezig tussen 8.15 en 8.25
uur.
• Alle kinderen moeten om 8.25 uur op school zijn. Dan gaat de bel. De kinderen van groep 5 - 8 gaan
dan naar binnen; ouders (groep 1-3) verlaten dan de school, tenzij het inloopdag is (zie hierna).
Fietsen van de kinderen:
• De kinderen van de kleutergroepen stallen hun fiets aan de noordzijde van de school,
tegen de korte zijde van de pannakooi, tegenover de fietsen van de leerkrachten.
• De kinderen van groep 3, 4 en 5 stallen hun fiets aan de noordzijde van de school,
in de fietsenrekken tegen de schoolmuur.

•

•

De kinderen van groep 6 en 7 stallen hun fietsen aan de Wierde-zijde van het semipermanente gedeelte. De ruimte tussen de heg en de school is hier beperkt. Daarom de fiets netjes
schuin neerzetten, zo dicht mogelijk met de voorwiel tegen de struik, zodat er nog loopruimte aan
de raamzijde overblijft.
Kinderen van groep 8 stallen hun fiets voor hun eigen lokaal, aan de voorzijde van de school.

Fietsen van ouder(s) en verzorger(s):
Ouder(s)/verzorger(s) die kinderen brengen, halen en/of in de school komen voor inloop of een afspraak
zetten hun fiets respectievelijk:
Onderbouwzijde: in het buitenleslokaal (bij de tribune).
Bovenbouwzijde: op het plein aan de binnenkant van de heg ter hoogte van groep 4 en 5.
Ouders die hun kind met de auto brengen:
• We vragen ouders die in Winsum wonen hun kind zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school
te laten gaan, al dan niet met begeleiding van een ouder.
• Voor situaties waarin het nodig is om met de auto naar school te komen, vragen we u via de
Aemckenheerd naar de school te rijden.
• Wilt u uw kind alleen even afzetten, dan kunt u gebruik maken van de (rode) kiss- and ridestrook
voor de school.
• Wilt u parkeren, dan vragen we u gebruik te maken van de parkeerhavens in de straten rondom de
school, aan de Blauwborg, de Schans of de Steenbakkerij. Parkeren aan de Aemckenheerd (buiten
de parkeervakken) is formeel toegestaan (behalve tegenover de T-splitsing!), maar zorgt voor
minder overzicht voor de kinderen en meer hinder voor buurtbewoners. Daarom het verzoek om
zoveel mogelijk alleen in de parkeervakken aan te parkeren.
• We verwachten van ouders en medewerkers dat zij bij aankomst en vertrek rekening houden met
andere weggebruikers en buurtgenoten door stapvoets te rijden in de omgeving van de school en
ook in de wijk op hun snelheid te letten.
• Teamleden die met de auto komen parkeren aan de wierdezijde van de school.
Vertrek/ophalen van kinderen
• De kinderen komen om 14.15 uur naar buiten, de kinderen groep 5-8 via de hoofdingang, de
kinderen groep 1-4 via de uitgang bij het kleine plein.
• Kinderen groep 5-8 gaan zoveel mogelijk zelfstandig naar huis
• Ouders van kinderen in de onderbouw wachten op het kleine plein op de kinderen.
• Kinderen die naar BSO Calimero gaan worden om 14.15 uur door een leider van Calimero in de hal
opgevangen. De overige kinderopvang vragen we om op het kleine plein te wachten op de
kinderen.

Ouders in de school:
Iedere periode (van vakantie tot vakantie) hebben we één ochtend per week inlooptijd in alle groepen. Alle
ouders zijn dan vanaf 8:15 uur welkom om in de groepen te komen kijken. Deze inloop duurt tot 8:45 uur
(er zal dan een bel gaan). Aansluitend is het mogelijk als ouders een kopje koffie/thee te drinken tot 9:00
uur. In de laatste week voor een vakantie is er na de inloop een gebedsmoment (met koffie/thee)
voor en met ouders.
Dagen inloop per periode:
Periode herfst – kerstvakantie
Periode kerst – voorjaarsvakantie
Periode voorjaar – meivakantie
Periode mei – zomervakantie

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

In de 2e week van iedere periode is er een thema-opening om 8:30 uur
waarbij ouders van harte welkom zijn.
Groep 1 – 4 in de hal van de school.
Groep 5 – 8 in het gymlokaal.
Deze opening valt op dezelfde dag als de inloop in die periode en vervangt dan de inloop.
Data thema-openingen:
Maandag 1 november
Dinsdag 18 januari
Woensdag 9 maart
Donderdag 19 mei
Data gebedsmomenten:
Maandag 20 december
Dinsdag 15 februari
Woensdag 20 april
Donderdag 14 juli

