
 

Deurbeleid op de Jules Verne   
 
Eigenlijk is iedereen het er wel over eens, dat een basisschool niet zomaar voor iedereen 
toegankelijk hoort te zijn. Toch is het bijna ondoenlijk, om de deuren bij ons op school 
gesloten te houden en zicht te houden op wie er binnen komt. Dit komt grotendeels, omdat 
we vriendelijk en gastvrij willen zijn. Ook bij het buitenspelen staan vaak de deuren open, 
zodat kinderen makkelijker naar het toilet kunnen gaan of als klassen naar de gym gaan. De 
leerkrachten die buiten lopen zijn dan verantwoordelijk en houden overzicht over wie er de 
school in gaat. 

Toch willen we het risico voor ongewenste bezoekers zoveel mogelijk te beperken door de 
zijdeuren van de school om 8.45 uur te sluiten en bezoekers via de hoofdingang te 
ontvangen. Bij deze deur hangt een bel met intercom, zodat zichtbaar is wie er voor de deur 
staat. Een volwassene zal dan de deur openen. 
 
Om 8.20 uur gaat de eerste bel. Er staat een leerkracht bij de deur om de kinderen te 
ontvangen. Om 8.27 uur gaat de tweede bel en dan is het de bedoeling dat ouders de school 
verlaten zodat de lessen om 8.30 uur kunnen beginnen.  

 In de kleutergroepen mogen de ouders de kinderen in de klas brengen. Daarnaast 
is er op woensdag inloop, waar ouders een klein werkje kunnen doen met hun kind. 
De school begint gewoon om 8.30 uur, maar ouders kunnen een kwartiertje blijven. 
Voor korte mededelingen hangt er ook een schriftje bij de deur. Als u de leerkracht 
langer wilt spreken, dan kunt u beter een afspraak maken na 14.30 uur. 

Mocht u te laat zijn, laat u uw zoon of dochter dan zachtjes de klas binnen  gaan. Dan 
wordt de les zo min mogelijk verstoord.  

De leerkrachten uit de kleutergroepen gaan om 14.00 uur ook mee naar buiten. Kleuters 
wachten achter de gele lijn met de juf tot de ouder gezien is door het kind en de leerkracht. 

 In de groep 3  mogen de ouders tot de herfstvakantie de kinderen in de klas brengen. 
Als alles een beetje gewend is, dan brengen de ouders de kinderen tot de deur van de 
klas. De leerkrachten staan bij de deur van de klas om iedereen te verwelkomen en 
eventuele boodschappen aan te nemen. Aandacht voor het kind bij aanvang van de 
lessen vinden wij belangrijk. Als de les al begonnen is, wachten de kinderen tot zij naar 
binnen mogen. Dit is ook allemaal in het kader van zelfstandig worden en 
verantwoordelijk zijn voor je eigen spullen. 
 

 Groep 4 neemt afscheid bij de deur van de klas of buiten. 
 

 De ouders van de groepen 5 t/m 8 nemen beneden afscheid of bij de zij-ingang van 
de school.  
Als de kinderen te laat zijn, wachten zij op de gang tot ze naar binnen mogen. 

 
Natuurlijk zijn er uitzonderingen op de regel, maar op deze manier houden we overzicht over 
wie er in de school komt en kunnen we de lessen op tijd beginnen. 
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