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Veiligheidsafspraken.
Veiligheidsmaatregelen m.b.t. vervoer bij bijv. schoolreisjes en excursies:

Georganiseerd door de busmaatschappij:
- De vervoersmaatschappij heeft een veiligheidskeurmerk.
- ’s Ochtends verzamelen de kinderen zich in de klas. De absentielijst wordt bekeken en
ingevuld, eventuele absenten worden aan de betreffende groepsleerkracht
doorgegeven.
- De begeleiders nemen hun groepje mee naar de gereedstaande bus. Van tevoren is
bekend in welke bus plaatsgenomen moet worden.
- Wettelijke regels omtrent het aantal kinderen op de stoelen strikt navolgen. Ieder kind
zit op een eigen stoel.
- De leerkrqacht bepaalt waar iedereen in de bus gaat zitten. Dit zal in veel gevallen vrij
gelaten worden, maar waar dit niet kan bveslist de leerkracht.
- In de bus zit teminste één leerkracht van de school. Die controleert het aantal
leerlingen. De overige begeleiders zitten verspreid door de bus en houden mede
toezicht. De begeleider van het groepje is ook verantwoordelijk voor het gedrag van
de kinderen in de bus. De leerkracht is eindverantwoordelijk.
- Alle kinderen blijven zitten. Er wordt niet onnodig in de bus gelopen.
- De regels van de chauffeur worden opgevolgd.
Vervoer met auto’s:
- De bestuurder heeft een inzittendenverzekering.
- De gordel moet om. Het aantal gordels bepaalt het aantal kinderen.
- Kinderen die voorin plaatsnemen hebben de wettelijk verplichte lengte (minimaal 12
jaar, jonger dan 12 jaar: minimale lengte van 1.50 m)
- Ouders hebben –indien nodig- een tom-tom of routebeschrijving.
- Kinderen stappen uit een veilige plek, bij voorkeur aan de trottoirkant van de weg.
- Auto’s parkeren op een veilige plek.
Vervoer per fiets (Geldt niet voor fietsen naar de gymzaal):
- Alleen kinderen uit groep 5,6, 7 en 8 gaan op een degelijke fiets. Minimaal twee
begeleiders per groep (buiten Joure).
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De leerkracht fietst voorop en een ouder sluit de groep af. Als er moet worden
overgestoken blokkeren de leerkracht en een ouder de rijweg. De ouders begeleiden
het oversteken.
Er wordt gekozen voor een optimaal veilige route, ook al is die iets langer.
Bij iedere ‘stop’ controleert de leerkracht of alle kinderen er nog zijn. Voor vertrek
wordt er weer even geteld.
Kinderen fietsen twee aan twee en houden een veilige afstand t.o.v de voorganger
(minimaal een meter).
De kinderen van groep 5, 6 , 7 en 8 gaan op de fiets naar de gymzaal.

Vervoer lopend
- De kinderen van groep 3 en 4 gaan lopend naar de gymzaal.
- Minimaal één leerkracht per groep met ondersteuning van een ouder/stagiaire. De
leerkracht loopt vooraan, de begeleider loopt achteraan.
- Kinderen lopen in tweetallen (eventueel hand in hand) en blijven in de rij lopen.
- Bij oversteken wordt de rijweg geblokkeerd (of door leerlingen in hesjes of door een
begeleider)

Zelfstandig naar de locatie onder verantwoordelijkheid van de ouders:
- Eén leerkracht is op de plaats van de activiteit aanwezig. De kinderen melden zich bij
hem/haar.
- Kinderen mogen pas weer naar huis na afmelding bij de leerkracht.
- De verantwoordelijke leerkracht blijft op de plaats van de activiteit tot de laatste
leerling deze locatie met toestemming van de leerkracht heeft verlaten.
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