Protocol
Met de fiets op excursie/kamp
Alleen de groepen 7 en 8 gaan met de fiets op excursie/kamp.
Bij groep 5/6 wordt er in de situatie bekeken of de te rijden route passend is om
deze per fiets af te leggen (o.a. afhankelijk van het passeren van grote
kruisingen, verkeerslichten).
Indien je met je groep fietsend op excursie gaat, moet je aan de volgende
voorwaarden voldoen:
Begeleiding
• Naast de groepsleerkracht gaat er per 10 kinderen minimaal een
volwassen begeleider mee.
• Alle begeleiders dragen een reflecterend veiligheidsvest.
• Per tweetal kinderen draagt minimaal één kind een veiligheidsvest. Dit
kind fietst in het tweetal op de linkerpositie. Gaan we met alle leerlingen
van de school fietsend en wandelend op pad, dan worden de aanwezige
hesjes over de groepen verdeeld.
• Als er te weinig begeleiders aanwezig zijn vindt de reis geen doorgang.
• De groepsleerkracht zorgt ervoor dat ze tijdens de fietstocht een namenen adressenlijst bij zich heeft. Dit kan bijv. de ParnasSys leerkracht-app
op een smartphone zijn.
Op pad
• Kinderen fietsen twee aan twee.
• Een begeleider fietst vooraan, een andere begeleider fietst achteraan. De
overige begeleiders verspreiden zich over de groep.
• Daar waar mogelijk fietst de groep over het fietspad.
• Begeleiders en kinderen hanteren de geldende verkeersregels.
• Daarnaast worden de volgende afspraken gemaakt:
o Twee handen aan het stuur.
o Geen tassen aan het stuur. Rugzakken goed op de rug.
o Niet inhalen.
o Kinderen mogen geen andere kinderen achterop vervoeren.
o Hoe te handelen bij oversteken en verkeerslichten.
o Volg altijd de aanwijzingen op van de begeleiding, bijv. de
begeleider roept: ‘paaltje’ of ‘achter elkaar’. Iedereen roept deze
boodschap door.
• Aangekomen bij de plek van de excursie neemt de begeleiding de
fietssleutels in en deelt ze na afloop weer uit.
• Mocht een fiets onderweg stuk gaan, dan laat je de fiets daar afgesloten
staan. Ouders halen die later op. Kind gaat achterop bij een begeleider.

