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Inleiding
De kwaliteitskaart deurbeleid maakt onderdeel uit van het veiligheidsplan SCOH. Onze school heeft diverse in- en
uitgangen waarvoor afspraken noodzakelijk zijn omtrent het openen en sluiten.
Doel
Om de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers te kunnen bewaken, is het noodzakelijk om afspraken vast te
leggen omtrent het openen en sluiten van de toegangsdeuren en hekken van de school en peuterschool.
Afspraken
• Kinderen mogen de buitendeur nooit zonder toestemming van een leerkracht voor iemand open doen.
• De buitendeuren zijn altijd gesloten. Gasten moeten aanbellen aan de voordeur. De voordeur kan via de
telefoon geopend worden, er wordt altijd gevraagd wie er naar binnen wilt. Als deze persoon niet bekend
is, doet een medewerker persoonlijk de voordeur open.
• De kinderen van de basisschool komen binnen via de deuren op het plein. De hekken kunnen alleen vanaf het
plein worden geopend. Het openen en sluiten van de hekken gebeurt door de conciërge. De peuterschool
kinderen komen binnen via de deur aan de voorkant bij de peuterschool. Deze deur wordt alleen geopend
door een pedagogisch medewerker.
• Om 8 uur gaan beide hekken open voor de ouders en kinderen.
• De schooldeuren gaan om 8:20 uur open bij de basisschool en om 8:15 uur bij de peuterschool. De
tussendeur bij de peuterschool is dan ook open. Om 8:40 uur gaat deze tussendeur dicht.
• De hekken en de schooldeuren aan het schoolplein gaan om 8:45 uur dicht, dit doet de conciërge.
• Om 14:15 uur gaan beide hekken weer open. De kinderen van groep 1 worden in hun klaslokaal
opgehaald via de deuren bij de kleuterlokalen. De groepen 2 gaan om 14:25 naar beneden en verzamelen
op het plein via een kleuterdeur, alwaar ze opgehaald worden door hun ouders. De groepen 3 t/m 8
verlaten de school via de hoofduitgang aan het plein en via de deur aan het plein bij de gymzaal.
• De ouders die hun kind ophalen bij de peuterschool doen dat om 11:45 uur via de hoofdingang. Om 14:45
uur kan dit zowel via de hoofdingang als via de achteringang bij de gymzaal. De tussendeur in de gang bij
de gymzaal zal dan geopend zijn richting de peuterschool (deze deur is dus alleen in de middag open, niet
in de ochtend).
• Een half uur na schooltijd (15:00 uur) gaan beide hekken op slot. Alle kinderen en ouders die nog op het
plein zijn, moeten het plein verlaten.
• Wanneer iemand een afspraak heeft met bijv. de directeur en je kent deze persoon niet, dan altijd
meelopen. Dat is beleefder en op deze manier hebben ongenode gasten geen gelegenheid de school leeg
te halen.
Informatie aan de ouders/verzorgers
Alle afspraken uit deze kwaliteitskaart worden gedeeld met de ouders/verzorgers bij aanmelding van hun kind en
via onze website. Alle medewerkers zien erop toe dat de ouders de afspraken nakomen.

