Protocol VERVOER
op Kbs De Werft
Belangrijk vooraf:

 Voor vertrek worden de regels, afspraken en andere specifieke
aspecten voor de excursie / activiteit gelijktijdig met de leerlingen
en begeleiders doorgenomen.
 We raden aan dat alle begeleiders (leerkracht/ouder) een mobiele
telefoon bij zich hebben in geval van nood (nummers worden
eventueel uitgewisseld).
 Het aantal begeleiders per aantal leerlingen, vermeldt in dit protocol,
geldt voor het vervoer van en naar de excursie toe.
 Begeleiders krijgen, indien nodig, een routebeschrijving mee ter
advisering. Hierbij is gekeken naar de meest veilige route. Op deze
routebeschrijving zijn ook de meest belangrijke telefoonnummers
opgenomen.
 Indien de groepsleerkracht ziek / afwezig is, bepaalt de directie of de
invaller gemachtigd is de excursie te leiden en zo wel of niet door te
laten gaan.
1. VERVOER PER BUS
De afspraken voor het vervoer per bus zijn:
 Wettelijke regel geeft aan: één leerling per stoel met gebruik van de
aanwezige gordel. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.
 In principe bepaalt de leerkracht wie waar zit. In veel gevallen zal dit
vrijgelaten kunnen worden.
 In iedere bus zit minimaal 1 leerkracht en eventueel extra
begeleiding.
 De begeleiders zitten bij voorkeur verspreid door de bus en houden
mede toezicht.
 Alle leerlingen blijven zitten tijdens het rijden.
 Aan de huishoudelijke regels van de chauffeur wordt gehoor gegeven
(verantwoordelijk is de leerkracht).
 De leerkracht controleert bij binnenkomst en vertrek het aantal
leerlingen.
 Bij het uitstappen bepaalt de leerkracht de gang van zaken.
 Indien ouders groepjes kinderen bij een excursie begeleiden, melden
zij bij terugkomst de kinderen af bij de leerkracht.
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2. VERVOER PER AUTO
De afspraken voor het vervoer per auto zijn:
 Ouders die leerlingen per auto vervoeren zijn, bij voorkeur, in het
bezit van een inzittendenverzekering of een
inzittendenschadeverzekering.
 Het aantal veiligheidsgordels in de auto bepaalt het aantal leerlingen
dat mag worden vervoerd.
 In geen geval worden leerlingen zonder autogordel om vervoerd.
 Leerlingen tot 1.35 meter maken in de auto gebruik van een
autostoeltje of zittingverhoger in combinatie met een gordel. Ook de
bijrijderstoel mag hiervoor gebruikt worden.
 Laat de leerlingen bij voorkeur uitstappen aan de kant van het
trottoir.
 Indien ouders groepjes kinderen bij een excursie begeleiden, melden
zij bij terugkomst de kinderen af bij de leerkracht.
 De leerkracht (of een aangewezen begeleider) blijft op het
verzamelpunt totdat alle leerlingen zijn gebracht of opgehaald.
 Op school zijn zittingverhogers aanwezig.
3. VERVOER PER FIETS
Leerlingen mogen alleen deelnemen met een goedgekeurde fiets en er mag
maar één leerling per fiets.
Aantal begeleiders (voorkeur):
- groepen 1 t/m 5 géén vervoer per fiets.
- groep 6-7-8 minimaal 1 begeleider per 8 leerlingen.
- het aantal begeleiders per groep wordt uiteindelijk in overleg met de
leerkracht bepaald.
De afspraken tijdens het fietsen voor begeleiders zijn:
 Een begeleider fietst voorop met evt. een leerling naast hem/haar;
daarachter de andere leerlingen. Achteraan de groepsleerkracht.
 De begeleiders (en evt. een aantal leerlingen) zijn goed zichtbaar
d.m.v. veiligheidshesjes.
 Kies de veiligste route, bij voorkeur over fietspaden.
 Waar nodig achter elkaar fietsen.
 Bij langere afstanden pauzes inlassen
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De afspraken tijdens het fietsen voor de leerlingen zijn:
 De fietsers houden zich aan de geldende verkeersregels (zeker ook bij
oversteken en verkeerslichten).
 Fiets rustig twee aan twee.
 Ga niet slingeren en niet inhalen, je houdt je plaats in de groep.
 Blijf goed rechts rijden en waarschuw elkaar bij tegemoet komend
verkeer.
 Houdt voldoende afstand van je voorganger.
 Blijf steeds voor je kijken en rem op tijd, maar niet te plotseling.
 Let op het andere verkeer, o.a. passerende auto’s en op de tekens
van de voorste begeleider.
 Na het opsplitsen van de groep, bij bv. verkeerslichten, weer
hergroeperen.
4. VERVOER TE VOET
De afspraken voor het vervoer te voet zijn:
Aantal begeleiders (voorkeur)
- groep 1-2 minimaal 1 begeleider per 8 leerlingen.
- groepen 3 t/m 5 minimaal 1 begeleider per 10 leerlingen.
- groepen 6 t/m 8 minimaal 1 begeleider per 15 leerlingen.
- het aantal begeleiders per groep wordt uiteindelijk in overleg met de
leerkracht bepaald.
De afspraken tijdens het lopen zijn:
 Houden aan de geldende verkeersregels.
 Loop rustig twee aan twee.
 Houd afstand van je voorganger.
 Spreek af waar de kinderen wachten.
 Er wordt niet geschreeuwd, geduwd en gerend.
 Eén volwassene loopt voor, de groepsleerkracht loopt achter in de
rij.
 Op bepaalde strategische punten stoppen, kijken en eventueel de
rij hergroeperen.
Oversteken:
 eerst de groep bij elkaar op het trottoir.
 de weg afzetten door begeleiders.
 oversteken.
 duidelijk afspreken waar kinderen wachten.
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