Protocol
Halen en brengen van leerlingen
versie 2021-2022
m.i.v. 24-11-2021 zijn er i.v.m. coronamaatregelen geen ouders toegestaan
op het speelplein of in de school. Ouders wachten bij het hek van de
speelplaats.

Het binnenkomen van de kinderen voor school
Vanaf 8.20 u lopen alle leerkrachten op de speelplaats.
Om 8.25 uur klinkt de bel.
De kinderen en leerkrachten van groep 1/2 verzamelen in de voetbalkooi. De leerlingen en
eventueel ouder(s) gaan met de leerkracht bij de ingang van het kinderdagverblijf naar
binnen.
De leerkracht, de kinderen van groep 1/2 Kikkers en eventueel ouder(s) stellen zich op voor
het raam van het lokaal van de Kikkers en wachten daar.
De kinderen van de groepen 3, 4, 5 stellen zich midden op de speelplaats op bij hun eigen
leerkracht.
De kinderen van groep 3 gaan eerst naar binnen en daarna volgen de kinderen van groep 4,5
en groep 1/2 Kikkers.
De ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2 mogen mee naar binnenlopen. Ook de
ouders van de kinderen in groep 3 mogen tot de herfstvakantie nog mee naar binnenlopen.
Daarna niet meer.
De kinderen van de groepen 7 en 8 stellen zich op bij hun eigen ingang (tegen de achterkant
van de parkeergarage). Ook hier staan de leerkrachten van groep 7 en 8 te wachten. Zij
kunnen direct naar binnengaan.
De deuren van de school worden om 8.30 u gesloten.
Kinderen die te laat zijn, moeten bij de voordeur van de school (ingang Walnoot) aanbellen.
Zij worden door de conciërge naar hun klas gebracht.

Ophalen van de kleuters en de kinderen uit groep 3 na school
Na schooltijd staan de leerkrachten van de groepen 1, 2 en 3 met de kinderen buiten klaar
om door de ouders opgehaald te worden. Het zou fijn zijn als de ouders even de speelplaats
op komen om de kinderen mee te nemen. De leerkrachten zien dan dat de kinderen ook echt
opgehaald worden.
Kinderen waarvan de ouders er niet zijn na school, worden weer mee naar binnen genomen.
Daar kunnen de ouders dan hun zoon of dochter ophalen. We laten geen kinderen alleen
achter op de speelplaats.

Fietsen
Vriendelijk verzoeken wij alle ouders en kinderen, die met de fiets naar school toe komen,
om vanaf de Trekpleister / supermarkt Al Rafidain af te stappen en lopend naar de school te
gaan. Dit is namelijk een voetgangerszone.
Kinderen komen lopend, met de fiets aan de hand, het schoolplein op. Dit geldt ook voor
kleuters.
Fietsen van de kinderen worden geplaatst in de fietsenrekken die op het schoolplein staan.
Fietsen van ouders kunnen in de fietsenrekken buiten het schoolplein geplaatst worden.

Steppen
Voor kinderen die gebruik maken van een step, gelden de regels van een voetganger. Je mag
dus gewoon steppen rondom de school en op de speelplaats. Let wel altijd goed op andere
mensen en rijd ze niet omver!
De steps worden binnen de school onder de trap geparkeerd.
Elektrische steppen zijn niet toegestaan op school, aangezien dit vervoersmiddelen zijn voor
18 jaar en ouder.

Auto’s
Ouders die hun kind met de auto naar school brengen, kunnen hun auto parkeren in de Van
Beekstraat. Let op: dit is een parkeerzone. Je moet hier je blauwe parkeerkaart gebruiken.
De auto kan ook geparkeerd worden bij de Baanderherenweg. Hier is geen parkeerkaart
nodig. Maak bij het oversteken van de straat gebruik van het zebrapad.

N.B. Dit protocol is opgesteld voor het Brabants Verkeersveiligheids Label

