
 

 

Informatie voor ouders/begeleiders van de OKVO-Stadstocht 2019 

 

 De stadstocht start en eindigt bij de Bibliotheek / Stadsarchief Oss, Raadhuislaan 10 in Oss. Het is hier 

helaas betaald parkeren. Komt u, indien mogelijk, zoveel mogelijk lopend of met de fiets. Als u met de 

auto komt, kunt u op het parkeerterrein achter de bibliotheek of bij het gemeentehuis parkeren. U kunt 

hier alleen met de pinpas betalen. Houd er rekening mee dat dit parkeerterrein vrij snel vol is. De 

dichtstbijzijnde gratis parkeergelegenheid is bij het Golfslagbad, Euterpelaan 1. Houd er dan wel 

rekening mee dat het dan nog ongeveer 10 minuten lopen is. 

 De klas wordt in 4 groepen verdeeld. Per groepje moet er minimaal 1 begeleider zijn. 

 De stadstocht duurt in totaal 1 uur en 45 minuten, van 9.00 tot 10.45 uur en van 9.30 tot 11.15 uur. U 

loopt hierbij een ronde van ca. 75 minuten door het centrum van Oss. Let op het weer: Doe makkelijke 

(wandel)schoenen aan, doe een goede jas aan, neem eventueel regenkleding een paraplu mee, of juist 

water en zonnebrandcrème; de stadstocht gaat altijd door! 

 Kom aub op tijd, er zijn per ochtend twee groepen na elkaar gepland. 

 Bij deze stadstocht werken we samen met 2 acteurs. De eerste acteur ziet iedereen bij de inleiding in 

het archief. De andere acteur staat op het Walplein. De route voert daar langs. Het is van belang voor 

het project dat de kinderen deze tweede acteur ook zien en spreken. Wacht eventueel even in de 

buurt op het plein als hij/zij al bezig is met een andere groep. In de tas zit ook een creatieve opdracht 

op het Walplein, deze kunt u eventueel in de tussentijd doen.  

 De inzet van acteurs moet een verrassing zijn voor de kinderen, verklap dit dus niet. 

 Zorg dat uw groepje bijeen blijft en ga niet samenlopen met een ander groepje. De 4 groepen lopen 

een verschillende route. 

 Het voorlezen en beantwoorden van de vragen en het vinden van de route tijdens de tocht zijn taken 

van de kinderen. Mocht dit niet lukken, dan kunt u natuurlijk assisteren.  

 Laat de leerlingen in de groep de taken afwisselen zodat ze allemaal actief betrokken zijn. 

 AUB geen uitgebreide traktaties onderweg kopen.  

 Geen uitgebreide pauzes inlassen, u heeft alle tijd nodig voor het project. 



 Tijdens de stadstocht gelden voor de leerlingen dezelfde gedragsregels als op school. De school is ook 

buiten eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen. Volg de gebruikelijke (verkeers)regels: 

let op bij het oversteken, maak gebruik van de verkeerslichten indien aanwezig, loop op de stoep etc.  

 Zorg dat u op tijd weer terug bent voor de gezamenlijke afsluiting. De archiefdocent zal bij de 

introductie de tijd van terugkomst mededelen. Het is belangrijker dat u op tijd terug bent, dan dat uw 

groepje alle vragen heeft gedaan! 

 Wacht buiten tot de klas compleet is, eventueel in de hal als het slecht weer is. 

 

Alvast hartelijk bedankt voor uw inzet! Het wordt een leuke stadstocht, die dankzij uw goede voorbereiding 

en begeleiding nog beter en leuker wordt!  

 


