Afspraken en regelgeving Schuttersplein 2018-2019.
Adres
Stalkaarsen 17a 4205 PG Gorinchem
Telefoon : 0183-622586
Lokalen
Groep 1a, 1b/2b, 1c, 2a , 3 bevinden zich op de begane grond.
Groep 4,5,6,7,8 en de schakelklas bevinden zich op de eerste verdieping.
Kiss and ride zone
De “kiss and ride” zone is speciaal ontworpen om de veiligheid van de verkeersdeelnemers te
waarborgen. De “kiss and ride” zone is op 2 momenten per dag open: ’s ochtends van 8.10 uur tot
8.35 uur en ’s middags vanaf 14.45 uur tot 15.10 uur. Ouders die met de auto komen , kunnen op de
“kiss and ride” zone van Samen Onderweg parkeren. De “kiss and ride”zone van de Cirkel is voor de
busjes. Als er geen plaats meer is op de “kiss and ride” zone of parkeerplekken voor de school is het
raadzaam om bij het Kremlin te parkeren en over het bruggetje naar school te gaan.
Maatregelen vanwege de “kiss and ride” zone.
Ochtend binnenkomst.
We willen niet dat kinderen op het plein spelen als de “kiss and ride” zone open is. Dat betekent dat
er iedere dag een inloopmoment is vanaf 8.20 uur. De kinderen kunnen vanaf dit tijdstip naar binnen
gaan en u mag ook meekomen. In groep 1 tot en met 3 kunt u ook even het lokaal binnentreden,
vanaf groep 4 is dat enkel op vrijdag toegestaan. De leerkrachten wachten de kinderen dan op. De
lessen beginnen om 8.30 uur, dus dan gaat de deur van het lokaal dicht. Belangrijk is dat de
leerlingen niet eerder dan 8.20 uur op het plein zijn, want dan is de “kiss and ride” al in werking voor
de busjes.
De leerlingen van groep 1a en 1b/2b komen binnen via de hoofdingang (daar waar ook de letters van
Samen Onderweg op de muur zijn), de leerlingen van gr. 1c, 2a, 3 via de zij ingang bij/onder de trap.
De leerlingen van groep 4 t/m 8 nemen de buitentrap. De kinderen van de schakelklas en logopedie
gaan via de voordeur en nemen dan de binnentrap.
Uitgaan om 12.00 uur.
De “kiss and ride” zone is dan niet open. De leerlingen van groep 1-3 die niet overblijven verlaten het
lokaal via de eigen klassendeur naar het plein. Ouders van groep 1a wachten in parkeervak P en Q,
ouders van groep 1b/2b in de parkeervakken S en T en de ouders van groep 2 staan in de vakken Y en
Z. De ouders van groep 1c en 3 staan op de tegels voor de buitenschuur. Pas om 11.55 uur is het de
bedoeling dat de ouders hier gaan staan. De leerlingen van groep 4-8 gaan via de buitentrap het plein
op. Kinderen met de fiets gaan via de binnentrap door de hoofdingang naar het fietsenhok. De
leerlingen van de schakelklas nemen ook de binnentrap en hoofdingang op dinsdag en donderdag.
Ouders die hun kind met de auto ophalen, gebruik enkel de gewone parkeervakken. De politie
bekeurt direct bij fout parkeren.
Middag binnenkomst.
Leerlingen die niet overblijven mogen pas om 12.50 uur op het plein komen. Tot deze tijd is het plein

voor de kinderen die overblijven en is het hek gesloten. De leerlingen van groep 1 tot en met 3
kunnen vanaf 12.50 uur naar het lokaal, door de ingang die ze ook ’s ochtends gebruiken. De
leerlingen van groep 4 tot en met 8 blijven op het plein en gaan gezamenlijk met de leerkracht net
voor 13.00 uur naar binnen.
Uitgaan om 15.00 uur.
Voor de groepen 1 tot en met 3 geldt dezelfde procedure als bij het uitgaan van 12.00 uur. Ouders
kunnen om 14.55 uur zich opstellen voor het lokaal in de eerder genoemde parkeervakken.
De leerlingen van groep 4 tot en 8, die niet op de fiets komen, verlaten via de buitentrap de school.
De leerlingen van groep 4 tot en met 8 die op de fiets zijn gekomen, gaan via de binnentrap door de
hoofdingang naar de fietsenstalling.
We hopen op deze manier een veilige situatie te creëren. De “kiss and ride” zone is ‘s avonds en in
het weekend gesloten, zodat het speelgebied voor de kinderen van de wijk is.
Goed voorbeeld/veiligheid.
Aan ouder(s)/verzorger(s) wordt gevraagd bij het brengen en halen van de leerlingen het kleine hekje
te gebruiken. Het grote hek is voor het autoverkeer. Hierdoor zien de leerlingen het goede
voorbeeld. Als school stimuleren we zo veel mogelijk gebruik te maken van het zebrapad, ook al is
het wat verder lopen. Ook daarbij : een goed voorbeeld doet goed volgen.
Voor de kerk mag niet geparkeerd of gestopt worden. De politie controleert regelmatig en beboet
direct. Met elkaar proberen we het zo veilig mogelijk te maken.
De fietsenstalling voor de kerk kan gebruikt worden door de ouders, die de fiets daar neerzetten en
dan lopend hun kind ophalen. Bij het kleine hekje is de ruimte beperkt. Verder willen we zoveel
mogelijk voorkomen dat ouders de fiets meenemen op het plein om hun kind op te halen.
Traktatiebeleid.
Doordat het een groot gebouw is en het niet de bedoeling is dat leerlingen rondzwerven is het
volgende besloten :
Een leerling trakteert in zijn eigen groep. Daarnaast gaan de jarige kleuters enkel naar de andere
kleutergroepen. Groep 3 mag een kleutergroep uitkiezen, groep 4-5 en groep 6-7-8 zijn aan elkaar
gekoppeld. Andere groepen worden dus niet bezocht. Dit om zoveel mogelijk effectieve leertijd te
garanderen.
Verder wordt het gewaardeerd als er op een gezonde wijze getrakteerd wordt.

