ONDERWIJS VERKEERS COMMISSIE VERKEERSEXAMEN HOORN
Coördinatie: Klaas de Hart |Visserseiland 125, 1621 AA Hoorn | 0229-244054| dehartvis@quicknet.nl

OUDERINSTRUCTIE
1. Alle assisterende ouders ontvangen een briefje met daarop DAG, POST en TIJD van de
Assistentietaak (op de ouderuitlegavond of bij afwezigheid via de school ná deze avond)
2. MELDEN op de dag van de assistentie:
- op maandag, dinsdag of donderdag (3 afrijdagen basis- en speciaal basisonderwijs)
’s ochtends: 1e startouders
8.45 uur bij de START
andere ouders
9.00 uur op de CONTROLE-post 1 t/m 11b
aflossing 2e ouders 10.15 uur bij START of CONTROLE-post 1 t/m 11b
’s middags: startouders
13.00 uur bij de START
andere ouders
13.15 uur op de CONTROLE-post
De motoragent brengt om 9.00 uur en 13.15 uur de zak met spullen langs de posten en haalt
ze na afloop weer op!
- op vrijdag (afrijdag van De Stormvogl)
’s ochtends: alle ouders
9.15 uur op De Stormvogel
De coördinator geeft een korte uitleg en geeft de zak met spullen op de school!
- op woensdag (de herkansingsochtend in de week na de afrijdagen)
’s ochtends alle ouders
8.45 uur bij de START
De coördinator geeft de zak met spullen en iedereen gaat naar de CONTROLE-post.
Na afloop worden de zakken door iemand van de organisatie of de motoragent opgehaald!
3. NOTEREN op de CONTROLE-post:
- U zet alleen een kruisje achter het langskomend nummer in de betreffende kolom als de
deelnemer NIET doet wat hij/zij moet doen! Dus géén krulletjes als het wel goed gaat!
- U maakt geen opmerkingen naar de langskomende deelnemers, maar noteert slechts.
- Vul het rondje achter het nummer, wanneer de deelnemer is gepasseerd. (Zo kunnen
we zien of deelnemers echt op de route zijn langsgekomen!)
4. ASSISTENTIE-TIJDEN:
Starthulp
Controlepost

ma-di-do
ma-di-do

8.45-10.30 uur / 10.15-12.00 uur en 13.00-14.45 uur
9.00-10.30 uur / 10.15-12.00 uur en 13.00-14.45 uur

Alle ouders
Alle ouders

vrijdag
woensdag

9.15- ± 10.45 uur (afhankelijk van het aantal deelnemers)
8.45- ± 10.30 uur (afhankelijk van het aantal deelnemers)

5. BIJ AFMELDING:
Indien u om welke reden dan ook verhinderd bent uw assistentietaak te verrichten, wilt
u dit dan uiterlijk 7.45 uur op de ochtend van de afrijdag telefonisch melden op
0229-244054 ! Afmeldingen via de mail (dehartvis@quicknet.nl ) uiterlijk een dag vóór
de afrijdag!

De coördinator.

