
Veiligheidsplan Sint-Katarinaschool 

 

VEILIGHEID VOOR ALLES 

Ouders vertrouwen hun kinderen aan de school toe. Het is dan ook evident dat de 

school alle mogelijke voorzieningen treft om de leef-leer-omgeving zo veilig mogelijk te 

maken. Een team van leerkrachten en de directie vormen een commissie 

welzijnspreventie. Zij waken voortdurend over de hygiëne en de veiligheid. Tweemaal 

per jaar komen zij bijeen en evalueren zij de uitvoering van het opgestelde actieplan 

om de veiligheid nog te verbeteren, de ruimtes te verfraaien, onhygiënische zaken aan 

te klagen en om het comfort van de leerlingen en het personeel te verhogen. Ook de 

ouderraad laat in deze materie geregeld haar stem horen. 

Geregeld worden gas- en elektriciteitsinstallaties door officieel erkende bedrijven 

gecontroleerd. De school houdt op tijd en stond brandoefeningen en beschikt uiteraard 

over een evacuatieplan. Ook de veiligheid van de speelplaatsen en de speeltuigen wordt 

onderworpen aan een erkend controleorganisme. 

Geregeld krijgt de school inspectie van de brandweer en de gezondheidsdienst. 

Ook de verkeersveiligheid ligt ons nauw aan het hart. Onze school ligt in het centrum 

van de gemeente.  In augustus 2008 werd de Generaal Deschachtstraat heraangelegd. 

Er werden een aantal kindvriendelijke elementen aangebracht, maar het resultaat kan 

altijd beter. Onder impuls van de ouderraad en de directeur wordt de gemeente 

geregeld aangespoord om de huidige situatie nog veiliger te maken voor onze 

schoolgaande kinderen. Via ons project "ALLES OP WIELTJES" stimuleren we onze 

kinderen om te voet of met de fiets te komen.  Het dragen van fluohesjes en 

fietshelmen wordt beloond door fietskaarten, waarmee ze een  cadeautje kunnen 

winnen bij de plaatselijke middenstanders die ons project steunen. Zo weinig mogelijk 

auto’s aan de school verhoogt uitermate de veiligheid van onze kinderen.  

Door een fietshelm te dragen, kun je gratis gaan zwemmen. 

HET BINNENKOMEN EN HET VERLATEN VAN DE SCHOOL 

Deuren & poorten 

De grijze poort aan de oprit 

 wordt om 8.00 u geopend door diegene die ochtendtoezicht uitoefent. 

 wordt om 8.55 u gesloten door een leerling uit de laatste rij. 

 wordt om 12.00 u geopend door één van de wachtende ouders zodat de ouders 

hun kinderen kunnen opwachten voor de bruine poort op de oprit. 

 wordt om 12.15 u opnieuw dicyhtgedaan door de juf die toezicht heeft aan de 

bruine poort. 

 wordt om 13.05 u opnieuw geopend door de juf die toezicht heeft op de grote 

speelplaats. 

 Om 13.20 u wordt ze opnieuw vergrendeld door een leerling uit de laatste rij. 

 Om 15.40 u wordt de poort geopend door één van de wachtende ouders. 

 De poort wordt om 16.45u door de poetsvrouw of door de directeur gesloten. 

Opmerking 

De poort blijft ’s morgens gesloten tot 8.00 u en ’s middags tot 13.05 u. Laat de 

kinderen dus niet te snel naar school komen of ze moeten op straat wachten, wat ook 

onveilig is. 



De ingang van de school is langs de oprit. De voordeur wordt beter niet gebruikt omdat 

daardoor de baby’tjes van het kinderdagverblijf teveel worden gestoord. 

Het brengen van de kleuters en de leerlingen 

Voorbewaking: Tussen 8.00 en 8.40 uur worden de leerlingen opgevangen in de 

onthaalklas (kleuterrefter). Deze kinderen komen binnen langs de bruine poort. 

Om 8.40 u brengt de juf die toezicht heeft de kinderen naar de speelplaats. Kinderen 

die vanaf 8.40 uur naar school komen, gaan onmiddellijk naar de speelplaats. De 

ouders zetten hun kleuters af aan de bruine poort, niet op de kleuterspeelplaats. Alleen 

de ouders van de eerste kleuterklas worden tijdens de eerste schoolweek in de school 

binnengelaten en kunnen hun kindjes naar de klas brengen, waar ze door de juf worden 

opgevangen. 

Opmerking: 

Ouders die nog wat met elkaar willen praten kunnen dit wel doen op de oprit, maar niet 

op de speelplaatsen. Om 9.00 uur gaat de schoolpoort wel dicht. 

 

De rijen 

KLEUTERSCHOOL 

's morgens 

 OK en 1K zitten op de banken voor de eigen klas 

 2K en 3K staan in de rij op de kleuterspeelplaats (muur kinderdagverblijf) 

 's middags en 's avonds 

 OK zit op de banken voor de matten van de speeltuigen 

 1K, 2K en 3K staan in de rij op de kleuterspeelplaats op de stippen. 

LAGERE SCHOOL 

 onder het afdak op de grote speelplaats 

 De schoolverlaters om 15.45 uur en woensdag om 12.05 uur 

KLEUTERSCHOOL 

 De kinderen van de OK en 1K: De ouders komen binnen langs de bruine poort 

aan de oprit. OK zit op de bankjes voor de matten van de speeltuigen. 1K vormt 

een rij op de oranje stippen aan de muur van het kinderdagverblijf. 

 De 2de en 3de kleuterklas komen naar beneden. 2K vormt een rij op de groene 

stippen, 3K vormt een rij op de paarse stippen. 

 De kleuters die met de rij meemoeten worden door grote broer of zus uit de rij 

gehaald. 

 De kleuters die in de nabewaking blijven, blijven op de stippen staan tot de 3de 

bel. Dan kunnen zij gaan spelen. 

 De ouders wachten buiten op de oprit. 

 Bij het eerste belsignaal komen de ouders binnen en halen zij hun kleuters uit 

de rij. Ze verlaten meteen de speelplaats. De andere kleuters wachten in de rij 

tot de 3de bel. 

 Wie niet wordt afgehaald, wacht op de kleuterspeelplaats. 

LAGERE SCHOOL 

 Onder het afdak worden 4 plaatsen voorzien om rijen te vormen (met 

pictogrammen). 



 De leerlingen komen naar beneden en gaan onmiddellijk in hun klasrij staan. Bij 

de 2de bel gaan ze naar hun respectievelijke rij : 

 De rij van alle kinderen die worden afgehaald. 

 De rij naar de Joppe en het kerkpleinmet de leerkracht die deze rij begeleidt. 

 De nabewakingsrij 

 De fietsrij met de leerkracht die de fietsers begeleidt. 

De ouders wachten onder het afdak. 

 Bij het 3de belsignaal halen de ouders hun kinderen uit de eerste rij. Kinderen 

die niet worden opgehaald sluiten aan bij de nabewakingsrij. 

 Na deze rij vertrekt de fietsrij onder begeleiding van een leerkracht. 

 Wanneer de meeste leerlingen zijn afgehaald en de fietsers vertrokken zijn, 

vertrekt de rij van het kerkplein en de Joppe. 

 De leerlingen van de nabewaking mogen pas spelen als alle rijen weg zijn. 

 De leerkrachten die geen opdracht hebben, maar zich op de speelplaats 

bevinden kijken erop toe dat de leerlingen van de nabewakingsrij niet te vroeg 

gaan spelen. 

 Schoolverlaters tussen de middag 

KLEUTERSCHOOL 

De middageters 

 Martine haalt de middageters uit OK en 1K (2 ½- en 3- jarigen) op uit de klas. 

 De kleuters van de 2de en 3de kleuterklas gaan naar de refter wanneer ze met 

de rij naar beneden komen. 

De schoolverlaters 

 Bij het eerste belsignaal staan de kleuters van OK op de banken voor de matten 

van de speeltuigen 1K, 2K en 3K staan in de rij op de kleuterspeelplaats op de 

stippen 

 De ouders wachten op de oprit voor de bruine poort tot het belsignaal. 

LAGERE SCHOOL 

 De leerlingen komen naar beneden en gaan gewoon in hun klasrij staan. Bij het 

tweede belsignaal gaan de ineters in hun juiste rij staan onder het afdak. De 

schoolverlaters vormen een rij voor de bruine poort. 

De middageters 

 Om 12.05 u staan zij in rijen onder het grote afdak en worden onder toezicht 

van hun klastitularis begeleid naar de refter. 

De schoolverlaters 

 Leerlingen die de school verlaten (te voet of met de fiets) gaan in de rij staan 

voor de bruine poort . 

 De juf laat eerst de kinderen door die worden opgehaald. 

 Daarna de fietsers 

Opmerkingen 

 De ouders wachten op de oprit voor de poort. 

 Leerlingen die niet tijdig worden opgehaald blijven ten langste een kwartier op 

de kleuterspeelplaats. 

 Leerlingen die occasioneel naar huis gaan, moeten een geschreven nota in de 

schoolagenda hebben.  



 Leerlingen die ’s middags de school willen verlaten om eten te kopen, mogen dit 

alleen via een schriftelijke toelating van de ouders. 

 

De beveiliging van de school 

Vanaf 1 september 2010 zal de school meer beveiligd zijn dan voordien. Een aantal 

maatregelen zullen verhinderen dat “ongewenste” bezoekers zomaar de school kunnen 

betreden. Uiteraard zal het, zoals bij elke verandering, even wennen worden. 

We zetten de maatregelen even op een rijtje: 

In de hal 

1. Een nieuwe deur naar de kleuterspeelplaats  (DEUR 2) 

Het raam naast de bestaande deur in de hal werd uitgebroken en vervangen door een 

dubbele deur, waardoor de kleuters rechtstreeks van de hal naar de kleuterspeelplaats 

kunnen en omgekeerd, zonder in de gang te komen. 

2. De bestaande deur naar de trap (DEUR 1) 

De bestaande deur in de hal kan alleen van binnenuit met een deurklink geopend 

worden. Leerkrachten en ander schoolpersoneel kunnen de deur wel openen met hun 

sleutel. Andere mensen zullen voortaan moeten bellen. Naast het brievenbusje in de 

gang hangt een bel met een camera die verbonden is met het secretariaat. Daar kan 

men op de videofoon zien wie er aanbelt en de deur automatisch openen. 

De deur blijft  tussen 8 en 9 uur ’s morgens en vanaf 15.45 uur openstaan. Om 17 uur 

wordt ze gesloten. 

3. De deur tussen de gang en de kleuterspeelplaats (DEUR 3) 

Deze deur kan ook maar van één kant opengedaan worden met een deurklink, namelijk 

van de kleuterspeelplaats naar de gang toe. Niet in de andere richting. Wel kan men de 

deur ook blijven openen met een sleutel. 

4. De metalen poort 

De metalen poort wordt magnetisch gesloten. De poort zal niet met een sleutel kunnen 

geopend worden, alleen via een code (die af en toe wordt gewijzigd). Aan de poort kan 

aangebeld worden en deze kan dan geopend worden vanuit het secretariaat. In geval 

van afwezigheid kan een kleuterjuf de drukknop bedienen vanuit haar klas. 

Uiteraard krijgt het schoolpersoneel de code die zij zowel moeten intikken om binnen te 

komen of buiten te gaan. De poort wordt ’s morgens wel opengezet vanaf 8 uur en 

wordt gesloten om 8.55 uur. Telaatkomers zullen dan inderdaad moeten aanbellen. 

’s Middags wordt de poort geopend om 12.05 uur tot 12.15 uur en terug geopend om 

12.55 uur en 13.20 uur. ’s Namiddags blijft ze open tussen 15.45 uur en 16.30 uur. 

 

 

 

 

 

 

 



Schematisch 

      DEUR POORT 

8.00 

uur 

Deur 1 wordt 

opengezet met een 

sleutel 

Door de persoon die het 

ochtendtoezicht  uitoefent 

OPEN   

  De poort wordt 

opengezet door de 

code in te tikken 

Door de persoon die het 

ochtendtoezicht  uitoefent 

  OPEN 

8.55 

uur 

Deur 1 wordt 

dichtgedaan 

Door de laatste kleuterjuf 

die naar boven gaat. 

GESLOTEN   

  De poort wordt 

gesloten 

Door een kind van de 

laatste klas die naar boven 

gaat. 

  GESLOTEN 

12.05 

uur 

De poort wordt 

opengezet vanuit 

het secretariaat, 

wanneer er 

een  ouder aanbelt 

Door het secretariaat   OPEN 

12.15 

uur 

De poort wordt 

gesloten 

Door de leerkracht die 

toezicht heeft aan de 

bruine poort. 

  GESLOTEN 

12.55 

uur 

De poort wordt 

opengezet vanuit 

het secretariaat, 

wanneer er 

een  kind aanbelt 

Door de directeur of 

administratief 

medewerkster 

  OPEN 

13.20 

uur 

De poort wordt 

gesloten 

Door een kind van de 

laatste klas die naar boven 

gaat. 

  GESLOTEN 

15.45 

uur 

Deur 1 wordt 

opengezet wanneer 

Marthe aanbelt 

Door het secretariaat of 

Marthe 

OPEN   

  De poort wordt 

opengezet vanuit 

het secretariaat, 

wanneer er 

een  ouder aanbelt 

Door het secretariaat   OPEN 

16.30 

uur 

De poort wordt 

gesloten 

Door Martine D.W.   GESLOTEN 

17.00 

uur 

Deur 1 wordt 

gesloten 

Door Marthe     

Klassen, die gaan zwemmen of naar de bibliotheek gaan, moeten de code intikken 

om buiten te gaan en daarna opnieuw hun code intikken om terug binnen te komen. 

 


