Protocol deurbeleid
Een school is een dynamische instelling waar de gehele dag kinderen, ouders, leerkrachten, externe
begeleiders en leveranciers in en uit lopen. Het is een bijna onmogelijke taak om een school geheel af
te sluiten voor ongewenste bezoekers. Wel kunnen er maatregelen worden genomen om het risico
hierop zoveel mogelijk te beperken.
Hieronder schetsen we de gewenste situatie rondom het deurbeleid. We willen meer controle
voeren op wie de school in- en uitloopt:
1. De toegangsdeuren van De Springplank zijn geopend tussen 8.20 uur en 8.35 uur en tussen 14:45
uur en 15:00 uur.
2. Er zijn verantwoordelijke personen aangewezen, zoals bijvoorbeeld de conciërge(s), voor het
openen en sluiten van de toegangsdeuren voor en na de hierboven vermelde tijden.
3. Bij de centrale toegangsdeur hangt een deurbel zodat een volwassene de deur kan openen.
4. Personen die onbekend zijn en toegang tot de school willen, worden door de conciërge, een
teamlid of de directie gevraagd wat ze komen doen en worden vervolgens al dan niet binnen de
school doorverwezen.
5. Tussendeuren van en naar de overige ruimten in Het Gebouw blijven zoveel mogelijk gesloten.
Kinderen die via deze deuren naar de centrale hal, de bibliotheek, de gymzaal etc. moeten lopen,
worden toegelaten door de eigen leerkracht of een ander teamlid van De Springplank.
Tijdens het speelkwartier is de toegangsdeur aan de speelplaatskant open in verband met
toiletbezoek. De leerkrachten die op dat moment surveilleren, zorgen ervoor dat zij altijd zicht
hebben op die buitendeuren. De personen die verantwoordelijk zijn voor het openen en sluiten van
de deuren zijn de leerkrachten en de conciërge(s).
Tijdens de buiten overblijftijd is de toegangsdeur aan de speelplaatskant open voor toiletbezoek. De
begeleiders van de Ricardo van Rhijn Foundation (RvR) die surveilleren, zorgen ervoor dat zij altijd
zicht hebben op deze buitendeuren.
Deze werkwijze zal jaarlijks bij de start van het nieuwe schooljaar worden bijgesteld, indien
noodzakelijk.
Surveillance
Wanneer een groep op het boven- of benedenplein buitenspeelt, is bijbehorende leerkracht daarbij
aanwezig. Er zijn altijd minimaal twee leerkrachten buiten bij de kinderen aanwezig.
Tijdens de overblijf zijn de begeleiders van de RvR Foundation op de schoolpleinen aanwezig.

