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Protocol verkeersveiligheid
Inleiding:
Elk teamlid en ouder die leerlingen mee begeleid tijdens een activiteit buiten school, is
verplicht om het opgestelde protocol inzake verkeersveiligheid in acht te nemen. De
teamleden krijgen aan de hand van dit protocol richtlijnen aangeboden om
voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid van de kinderen en begeleiders te
waarborgen. De richtlijnen in dit protocol zijn bindend. Dat wil zeggen dat ieder teamlid en
ouders deze richtlijnen moeten opvolgen. Voor hulp of vragen kunnen zij zich richten tot de
BVL commissie en/of directie.

Verantwoordelijkheid:
De eindverantwoordelijkheid met betrekking tot de verkeersveiligheid ligt bij de directie van
de school. Elk teamlid en/of ouder, dat een activiteit met kinderen buiten school doet, heeft
natuurlijk ook de verantwoording over de veiligheid van het deelnemen aan het verkeer. Zij
dragen zorg voor en houden toezicht op de correcte uitvoering van het opgestelde plan en
grijpen in indien nodig.
1. Definities
In dit protocol wordt verstaan onder:
a. Leerlingenvervoer: het door de school georganiseerd groepsvervoer van leerlingen,
bijvoorbeeld in het kader van schoolreis, excursies, theater-en concertbezoeken etc.
Hieronder wordt uitdrukkelijk niet verstaan het vervoer van de eigen kinderen door de
ouders van en naar school.
2. Algemeen
a. De coördinator: Met de coördinator wordt bedoeld de directeur van de school.
a.1. De coördinator draagt zorg voor het bekendmaken van dit protocol aan de betrokken
partijen.
a.2. De coördinator ziet er op toe dat de uitvoering van onderstaande voorschriften wordt
nageleefd.
a.3. De coördinator draagt er zorg voor dat dit protocol ter inzage is op de website van onze
school.
b. Ouders, of andere personen die optreden als begeleiders tijdens de schoolreis, volgen de
aanwijzingen van de coördinator en leerkrachten op.
c. Tijdens een reisje/excursie is de leerkracht verantwoordelijk voor naleving van het
protocol door begeleiders.
c.1. Bij calamiteiten zijn de leerkrachten verantwoordelijk voor het zoeken van een passende
oplossing voor het probleem.

d. Ouders zijn enkel als begeleiding aanwezig en zij volgen de aanwijzingen van de
leerkrachten.
Verkeers- en gedragsregels:
Teamleden dienen vooraf maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid van kinderen niet
alleen goed in beeld te brengen, maar deze ook goed uit te voeren. Hiervoor is dit “Protocol
verkeersveiligheid” ontworpen, waar iedereen gebruik van moet maken. Hierin staat duidelijk
omschreven welke regels en afspraken we op schoolniveau hebben met betrekking tot de
invulling van de uitvoering van verkeersveiligheid.
Ten aanzien van verkeers- en gedragsregels geldt de volgende leidraad:
1. primair de wettelijke bepaling
2. aanvullende bepalingen van school
3. gezond verstand
De regels:
1. Lopend
Voetgangers moeten gebruik maken van het trottoir of het voetpad. Voetgangers gebruiken
het fietspad als er geen trottoir of voetpad is. Is er ook geen fietspad, dan moeten
voetgangers de wegberm gebruiken of de uiterste zijde van de rijbaan. Als kinderen in een
groep lopen dan loopt men in een colonne. Hieronder verstaan we een opstelling met
kinderen achter elkaar in een lange rij, waarbij twee kinderen naast elkaar lopen. Minstens
één begeleider begeleidt de colonne. Deze begeleider loopt voor- of achteraan de colonne.
Achteraan lopen van de begeleider heeft de voorkeur in verband met het voortdurend
toezicht tijdens het lopen.
2. Per fiets
a. Leerlingenvervoer per fiets vindt slechts plaats met leerlingen vanaf groep 5. De leerlingen
van de groepen 1,2,3 en 4 gaan niet per fiets op schoolreis dan wel op excursie.
b. De begeleiding van de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 bestaat uit 1 begeleider per 10
kinderen met een minimum van 2 begeleiders.
c. Er worden door de begeleiders van te voren afspraken gemaakt over de volgende punten:
(1) Er wordt in kleine groepjes met minimaal één begeleider gefietst, of
(2) De hele groep rijdt in één blok waarbij de begeleiders zo goed mogelijk worden verdeeld
over de groep.
(3) Hoe te handelen bij het oversteken van een straat en bij stoplichten.
e. Alle begeleiders dragen een reflecterend veiligheidsvest.
f. Als er te weinig begeleiders aanwezig zijn vindt de reis geen doorgang.
3. Fietsverlichting en zichtbaarheid
Fietsen moeten voorzien zijn van een (niet-driehoekige) rode reflector aan de achterkant,
witte of gele reflectoren aan de wielen en vier reflectoren aan de trappers. Bij slecht weer
waarbij het zicht wordt belemmerd en als het donker is, moeten fietsers voor- en achterlicht
voeren. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de ouders.

4. In de auto
De chauffeur neemt het volgende in acht:
a. Verkeersregels
De chauffeur houdt zich aan de wettelijk vastgestelde verkeersregels. Bekeuringen
gerelateerd aan (verkeers)overtredingen door de chauffeur kunnen niet worden verhaald op
de school.
b. Route
Er wordt niet in colonne gereden aangezien dan de mogelijkheid bestaat dat voornamelijk op
de auto die er voor rijdt wordt gelet en minder op het totale verkeer. Beter is om gebruik te
maken van een navigatiesysteem of om een duidelijke routebeschrijving (met eventuele
rustplaatsen) te overhandigen en toe te lichten. Of vooraf wordt door de leerkracht een
route overlegt die door alle begeleiders gevolgd wordt. Eventueel worden er rustplaatsen
afgesproken.
c. Aantal te vervoeren personen
Er worden niet meer kinderen in de auto vervoerd dan er autogordels aanwezig zijn. De
kinderen mogen dus niet in de bagageruimte van de auto worden vervoerd.
Een belangrijke basisregel is dat alle kinderen tot 1.35 meter in de auto gebruik maken van
een autostoeltje of een zittingverhoger in combinatie met een gordel. Grotere kinderen zitten
altijd in de gordel. De gordel moet strak over de schouders, borst en bekken aansluiten. Het
diagonale gedeelte van de driepuntsgordel mag niet achter het lichaam worden geleid. De
driepuntsgordel mag nooit als heupgordel worden gebruikt. Het is verstandig om een kind
tot 1.35 meter nooit voorin te vervoeren. Achterin zit een kind veiliger. Gestreefd wordt om
alle leerlingen uit groep 1 tot en met 3 te vervoeren op een zittingverhoger. Ouders zijn
hiervoor zelf verantwoordelijk.
Bestuurders worden geacht te beschikken over een rijbewijs dat ze ook daadwerkelijk bij zich
hebben en een verzekering. Automobilisten zijn goed verzekerd als zij beschikken over:
a. Aansprakelijkheidsverzekering: (WA) dekt zowel materiële als immateriële schade aan
derden.
b. Ongevallenverzekering voor inzittenden: (OVI) uitkering bij overlijden of (blijvende)
invaliditeit, ongeacht de schuldvraag; hoogte uitkering is van te voren vastgesteld.
c. Schadeverzekering voor inzittenden: (SVI) als de OVI, met dit verschil dat de werkelijke
schade wordt uitgekeerd.
De teamleden zijn verantwoordelijk voor het controleren van bovengenoemde vereisten.
Vooraf dient het teamlid aan de begeleiders aan te geven aan welke eisen het vervoer van
kinderen moet voldoen.

Vervoer per schoolbus/ touringcar
Op school geldt de afspraak dat er vooraf nagedacht wordt hoeveel kinderen meegaan per
bus. De organisatie zal er op letten dat er voor ieder kind een zitplaats is. Dit kan de
organisatie vooraf regelen, omdat elke busmaatschappij precies weet aan te geven hoeveel
zitplaatsen een bus heeft. Het in- en uitstappen gebeurt altijd onder leiding en toezicht van
een volwassene. Een volwassene stapt altijd als eerste uit en begeleidt/instrueert de
kinderen. De kinderen stappen in en uit op een veilige plaats, namelijk aan de stoeprand of
als die er niet is, aan de kant van de weg. Tijdens de rit zitten alle kinderen op hun plaats.
Lopen tijdens de rit is verboden. Als de bus beschikt over gordels, zijn alle kinderen en
begeleiders verplicht hier gebruik van te maken. Belangrijk is om tijdens de rit de chauffeur
niet lastig te vallen. Tevens dient een waarschuwing uit te gaan naar de kinderen om niet
aan de ramen en deuren te zitten.

