Campus Kerkstraat
Rijen/toezichten en verkeersveiligheid
Voor het brengen en afhalen van de leerlingen werken we volgens het ‘Kus en knuffel’ systeem. Het
brengen en afhalen van kinderen gebeurt steeds aan de boog aan de zwarte poort.
We vragen aan alle ouders om deze afspraak te respecteren en ’s morgens voor de boog/lijn afscheid
te nemen en ’s avonds ook voor de lijn te wachten op uw kind.
Op die manier kunnen wij goed overzicht houden over alle kinderen.
Bij het einde van de schooldag zijn er omwille van de veiligheid van de leerlingen verschillende
begeleide rijen voorzien.
Ouders dienen duidelijk door te geven waar en wie het kind komt halen en welke weg ze naar huis
nemen.
Om dit alles vlot te laten verlopen werken we met labels.
-

Het juiste label wordt door de ouders aan de boekentas van het kind vastgemaakt zodat
begeleiders in een oogopslag kunnen zien met welke rij het kind naar huis moet.

-

Elke rij kennen we een bepaalde kleur toe waarvan het symbool in de juiste kleur is
weergegeven op de speelplaats en op het label.

-

Indien kinderen verschillende rijen dienen te nemen op verschillende dagen, worden de labels
aan de ouders bezorgd die het correcte label ’s ochtends bevestigen aan de boekentas.

Kleur en symbool

Omschrijving

Afhalen aan de schoolpoort

PAARS

Instructies
Aan het symbool staat een
leerkracht ter controle van de
kaartjes en die het signaal geeft
als de kinderen door mogen.
Ouders wachten aan de poort
van de Kerkstraat op hun kind.
De kinderen komen naar de
ouders toe.

Rij Kerkstraat-Vismarkt

Fiets en voetgangers
De ouders halen hun kind af
aan de Vismarkt en zijn tijdig
aanwezig.

Rij oversteken Stationsstraat
Binnenhof

De kinderen verzamelen na
schooltijd in een rij op de
speelplaats waarna zij onder
begeleiding van een leerkracht
de oversteek doen.
Eindpunt is de goot in het
midden van het plein.

DONKER GROEN

BLAUW
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Rij bus Schoot

De kinderen worden begeleid
tot aan de bus.

Rij Pinokkio

De kinderen verzamelen in een
rij.
De leerkracht beschikt over een
controlelijst.
De ouders halen hun kind in
Pinokkio op.

Rij opvang

De kinderen verzamelen in een
rij.
De leerkracht beschikt over een
controlelijst.
De ouders halen hun kind op in
de opvang.

ORANJE

LICHT GROEN

ROOD
Rij Steendriesen wordt niet meer ingericht. We verwachten dat ouders hun kind(eren) aan de
schoolpoort in de Kerkstraat, het Binnenhof of de Vismarkt komen afhalen.
We proberen om de rijen zo snel mogelijk te laten vertrekken al blijft de veiligheid van onze kinderen
het uitgangspunt.
We kunnen de rijen pas laten vertrekken als we echt zeker zijn dat de leerlingen op de juiste plaats
terecht komen. Dit vraagt misschien even meer tijd.
Om overzicht te kunnen houden op alle kinderen is het nooit toegelaten uw kind uit de rij te halen. U
dient te wachten tot het signaal gegeven wordt dat leerlingen kunnen vertrekken naar hun ouders.
Kinderen worden in de rij meegenomen aan de hand van het kaartje dat aan de boekentas hangt.
Wanneer kinderen zelf aangeven dat ze met een andere rij mee moeten, kunnen wij hier niet op
ingaan daar dit fouten met zich meebrengt. Enkel wanneer het door u aangegeven is via de leerkracht
of het secretariaat dat een kind in een andere rij mee moet, kunnen we dit uitzonderlijk toestaan.
Kinderen die afgehaald worden op de Vismarkt of het Binnenhof mogen enkel meegaan met de ouder
of de persoon aangeduid met de ouderlijke verantwoordelijkheid. U neemt dus een vriendje of
klasgenootje niet mee naar huis indien u merkt dat de ouder of de persoon aangeduid met de
ouderlijke verantwoordelijkheid er niet is. U dient hier steeds de leerkracht van te verwittigen.
Als er een verkeerd label aan de boekentas hangt, als uw kind een kwartier na het belsignaal niet
afgehaald is, of als er andere problemen zijn, worden de kinderen automatisch naar de opvang in de
lokalen van kleuterschool Wiebelwoud gebracht. Deze opvang is betalend.

We danken u voor de medewerking om zo samen te kunnen instaan voor de veiligheid van al onze
kinderen. Indien u nog opmerkingen heeft om onze werking te optimaliseren, mag u dit steeds melden
via de leerkrachten of het secretariaat.
Met vriendelijke groeten
Carine Dexters
Directeur
Namens het team van Hartelust Kerkstraat
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