Afspraken en regelgeving Schuttersplein.
Geachte ouders/verzorgers,
Na de zomervakantie is het zover, we hopen dan de leerlingen in ons nieuwe, prachtige gebouw te
verwelkomen. Van veel buitenstaanders krijgen we te horen hoe mooi het gebouw aan de
buitenkant wel niet is, maar ook in het gebouw is het goed vertoeven door de kleuren, de lichtval en
het open karakter. Natuurlijk is het voor ons ook erg spannend, hoe alles gaat verlopen. Een
werkgroep vanuit het personeel heeft duidelijke regelgeving gemaakt, waarbij de “kiss and ride”
zone een heel belangrijk item is.
Een gedeelte van de afspraken kunt u hieronder lezen. De gemeente heeft beloofd dat ze nog voor
de start van het schooljaar de straat voor de school zal aanpassen, zodat de veiligheid gewaarborgd
is. Als het goed is, zal dan ook het laatste gedeelte van het gemeentelijk buitenterrein klaar zijn. Daar
komt nog een aantal speeltoestellen en een voetbalveldje met kunstgras. Hoewel dit gedeelte niet
van de scholen is, kunnen wij er wel onder schooltijd gebruik van maken. Verder is ook de
fietsenstalling dan geplaatst en het wandel/fietspad daar naar toe aangelegd.
De leerlingen gaan deze of volgende week met de leerkracht naar de nieuwbouw om alles te bekijken
en op deze manier weten ze ook in welk lokaal ze komen. Voor de ouders is dat voor de vakantie niet
meer mogelijk, maar in de eerste week van het nieuwe schooljaar maken we een indeling, zodat de
ouders op maandag, dinsdag of woensdag om 8.30 uur een rondleiding krijgen. Verder zal zeker de
eerste dag de route door pijlen, borden en dergelijke worden aangegeven. Ook zal zeker de eerste
weken conciërge, locatieleider en directeur veel zaken oppakken en regelen.
Met elkaar zullen we goed moeten kijken hoe alles verloopt en indien nodig zaken bij stellen.
Met vriendelijke groet,
G. Mesch
Directeur
Adres
Stalkaarsen 17a 4205 PG Gorinchem
Telefoon : 0183-622586 (huidige nummer van locatie Stalkaarsen)
Lokalen
Groep 1a, 1b/2b, 2a , 3 en 4 bevinden zich op de begaande grond.
Groep 5,6,7,8 en schakelklas bevinden zich op de eerste verdieping.
Kiss and ride zone
De “kiss and ride” zone is speciaal ontworpen om de veiligheid te vergroten. Iedere dag zien we bij
Stalkaarsen, maar ook bij de Bauerstraat dat er veel onveilige situaties zijn. Mede door de busjes van
de Cirkel (vergelijkbaar met de situatie rondom de Rotonde) wilden we onveilige situaties zoveel
mogelijk voorkomen. De “kiss and ride” zone is op 2 momenten per dag open: ’s ochtends van 8.00
uur tot 8.35 uur en ’s middags vanaf 14.45 uur tot 15.10 uur. ‘s Ochtends is enkel de “kiss and ride”
zone van Samen Onderweg open, zodat de leerlingen die met de fiets komen veilig kunnen
oversteken in het tussengedeelte, ’s middags is de gehele “kiss and ride” zone open. Ouders die met
de auto komen , kunnen op de “kiss and ride” zone parkeren.

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
iedere dag er een inloop is vanaf 8.20 uur. De kinderen kunnen vanaf dit tijdstip naar binnen gaan en
u bent ook van harte welkom om mee te komen. 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” in werking.
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. 2a, 3 en 4 de zijingang bij/onder de trap.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 en schakelklas nemen de buitentrap.
Uitgaan om 12.00 uur.
De “kiss and ride” zone is dan niet open. De leerlingen van groep 1-4 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 3 en 4 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 5-8 gaan met de leerkrachten via
de buitentrap. Op dinsdag en donderdag geldt dit ook voor de leerlingen van de schakelklas.
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 4
kunnen vanaf 12.50 uur naar het lokaal, door de ingang die ze ook ’s ochtends gebruiken. De
leerlingen van groep 5 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 4 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 5 tot en 8, die niet op de fiets komen, verlaten met een paar leerkrachten via
de buitentrap de school. De leerlingen van groep 5 tot en met 8 die op de fiets zijn gekomen, gaan
met een paar leerkrachten via de binnentrap door de hoofdingang naar het fietsenhok.
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.
Traktatiebeleid.
Doordat het een groot gebouw is en niet willen dat leerlingen gaan zwerven is het volgende
besloten.
Een leerling trakteert zijn eigen groep. Daarnaast gaan de jarige kleuters enkel naar de andere
kleutergroepen en zijn groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8 aan elkaar gekoppeld. Andere groepen
worden dus niet meer bezocht. Dit om zoveel mogelijk effectieve leertijd te garanderen.

