NOTATIE Keuzemogelijkheden Ouderassistentie Praktisch Verkeersexamen
a. Ouder kan op elke dag of moment

 Geen voorkeur

b. Ouder kan op bepaalde dag, maar moment maakt niet uit
Bijvoorbeeld::
maandag (maar geldt ook voor de andere dagen)

 ma (di, do of wo)

c. Voorkeur voor dag of moment
Bijvoorbeeld:
maandag
dinsdag
donderdag
woensdag (herkansing)

 ma 1
 di 3
 do 2
 wo

8.45/9.00 – 10.30
13.00/13.15 – 15.00
10.15 – 12.00
8.45 – 10.30

d. Voorkeur voor meerdere dagen of momenten
Bijvoorbeeld:
maandag
1e of 3e moment
 ma 1/3
dinsdag
1e of 2e moment
 di 1/2
e
e
maandag
1 moment of dinsdag 3 moment  ma 1 / di 3
e. Voorkeur voor meerdere dagen en momenten
Bijvoorbeeld:
donderdag
1e en 3e moment
maandag en donderdag
2e moment
maandag 1e moment en dinsdag 3e moment
f.

Voorkeur voor (ook) afrijden Stormvogel
Bijvoorbeeld:
vrijdag (Stormvogel)
(is van 9.15 – 11.00 of eerder)
e
maandag 1 moment of vrijdag (Stormvogel)
dinsdag 3e moment en vrijdag (Stormvogel)

 do 1+3
 ma 2 + do 2
 ma 1 + di 3

 vr of Stormvogel
 ma 1 / vr
 di 3 + vr

Momenten van ouderassistentie:
moment 1

moment 2

moment 3

Maandag

8.45/9.00 – 10.00

10.15 – 12.00

13.00/13.15 – 15.00

Dinsdag

8.45/9.00 – 10.00

10.15 – 12.00

13.00/13.15 – 15.00

Donderdag

8.45/9.00 – 10.00

10.15 – 12.00

13.00/13.15 – 15.00

Vrijdag

9.15 – 11.00 (of eerder) afrijdag Stormvogel

Woensdag

8.45 – 10.30 (herkansingsdag)

NB1

Bij het 1e en 3e moment staat de begintijd (8.45 uur) voor de ouder, die ’s ochtends bij de start
assisteert en de begintijd (13.00 uur) voor de ouder, die ’s middags bij de start assisteert.

NB2

Op de herkansingsdag op woensdag komen alle assisterende ouders om 8.45 uur hun
plastic zak met controlemateriaal bij de start ophalen, alvorens naar de controlepost te gaan.

NB3

Ouders die (ook) assisteren bij het afrijden van De Stormvogel melden zich om 9.15 uur op
De Stormvogel aan de Wabenstraat, krijgen daar uitleg en de plastic zak met controlemateriaal of het actiejack en gaan daarna naar de controle- of doorstuurpost.

