Protocol vervoer
Voor het vervoer van kinderen naar verschillende activiteiten maken we gebruik van
verschillende vormen van vervoer:
1. Vervoer lopend
Voor activiteiten in de buurt van de school, loopt de leerkracht samen met zijn
groep naar de plaats van bestemming. Bijvoorbeeld de gymzaal.
Zo nodig loopt er naast de leerkracht , 1 extra begeleider mee, allebei in een opvallend gekleurd
hesje. (ouder, stagiaire).

2. Vervoer per fiets
• Vanaf groep 5 gaan kinderen soms per fiets naar verschillende activiteiten.
• De fietsen van de kinderen moeten in orde zijn.
• Kinderen moeten een eigen fiets bij zich hebben, anders kunnen ze niet mee en
blijven ze op school achter. Uitzonderingen worden alleen gemaakt door de
groepsleerkracht. Een kind mag daarbij alleen achterop bij een leerkracht of
begeleider.
• Naast de leerkracht gaan er altijd minimaal 2 extra begeleiders (ouders,
stagiaires) mee.
• De drie begeleiders zijn verdeeld over de rij van fietsers: één voorop, één in het
midden en één achteraan.
• De kinderen fietsen in de regel twee aan twee of achter elkaar.
Op 10 fietsers, is er 1 begeleider.
• De kinderen moeten de termen en tekens kennen die noodzakelijk zijn om veilig
met een groep te kunnen fietsen (vaart minderen, ritsen, stoppen).
• Er wordt altijd gestopt voor een rood stoplicht. Niet het verkeer tegen houden bij
een rood stoplicht om de hele groep aan de overkant te krijgen. Als er een deel
van de groep aan de overkant is en de rest nog niet, zoekt de groep aan de

overkant een veilige plek om samen met één van de begeleiders te wachten op
de rest van de groep.
• Aan de kinderen in groep 5 wordt instructie gegeven over de specifieke eisen die
worden gesteld aan kinderen als zij fietsen in een grote groep.
• Tijdens het fietsen dragen de leerlingen en begeleiders gele hesjes.
•

De ouders worden door de leerkracht op de hoogte gesteld, van bovenstaande regels. Zodat
ook zij zich hieraan kunnen houden.

3. Vervoer per auto
Per activiteit kunnen ouders aangeven of ze hierbij willen helpen.
Ouders die hierbij helpen dienen in het bezit te zijn van een inzittendenverzekering.
De leerkracht draagt er zorg voor dat:
• Er een goede verdeling over de auto’s wordt gemaakt.
• Ouders weten welke kinderen bij hen in de auto zitten.
• Dat alleen kinderen groter dan 1.50 m voorin zitten
• Dat alle kinderen in de gordel worden vervoerd (en niet twee onder een gordel). De leerkracht
informeert de ouders zo volledig mogelijk over de plaats van bestemming.De ouders en de leerkracht
spreken samen een veilige verzamelplek af,waar even gewacht kan worden voordat de kinderen aan
de activiteit gaan beginnen of de activiteit gaan bezoeken.

