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Aan alle ouders/verzorgers 

 

 

Datum:   30 november 2018 

Kenmerk: 18190129/GDE 

Betreft:  trapregel 

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

Graag informeren we u hierbij over het invoeren van de trapregel. Zoals u ongetwijfeld weet is Het 

Schoter de afgelopen jaren sterk gegroeid in leerlingaantal. We zijn uiteraard blij dat onze school zo 

in trek is en tegelijkertijd brengt deze groei ook logistieke en bezettingstechnische uitdagingen met 

zich mee. 

Wij hechten een zeer groot belang aan een veilig leer- en leefklimaat in onze school en we hebben 

daarom vorig schooljaar en dit schooljaar maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het veilige 

leer- en leefklimaat in school gewaarborgd blijft. Zo zijn in de pauzes meer ruimtes als pauzeruimte 

vrijgegeven en zijn er zitplaatsen in de pauzeruimtes toegevoegd. We hebben de inzet van de 

conciërges uitgebreid, de bel in Schoter Buiten gaat 3 minuten eerder dan in het hoofdgebouw, de 

surveillance tijdens pauzes en leswisselingen is geïntensiveerd en geopende deuren op cruciale 

plekken kunnen tijdens de leswisselingen worden vastgezet. 

Ondanks al deze maatregelen zijn er tijdens de leswisselingen nog steeds knelpunten in de school en 

de belangrijkste is een van beide trappenhuizen. Daarom zien we ons genoodzaakt om de trapregel 

in te voeren. Dat betekent dat er een op-trap en een af-trap zal komen. De trapregel is ons niet 

onbekend. In het verleden kende Het Schoter deze regel ook en dat werkte goed. Het trappenhuis in 

de centrale hal zal de op-trap worden en de trap bij de ingang naar de bètavleugel wordt de af-trap. 

Deze regel zal alleen gelden tijdens leswisselingen, en niet aan het begin en het einde van de lesdag 

en aan het begin en einde van pauzes, omdat op die momenten alle leerlingen naar boven of naar 

beneden gaan. De nieuwe regel zal op maandag 3 december aan alle leerlingen uitgelegd worden en 

gaat in per 4 december.  

Gelukkig is deze situatie tijdelijk omdat Het Schoter na volgend schooljaar een permanente 

uitbreiding zal krijgen. Voorbereidingen hiertoe zijn in volle gang en zodra we meer duidelijkheid 

hebben over de concrete plannen brengen we u op de hoogte. 

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

 

Mardike de Goede    Arjan van Waveren 

plv. rector     rector 

 


