Protocol verkeer en vervoer
Inleiding
Dit protocol geldt ten behoeve van de verkeersveiligheid bij onze school en bij de
begeleiding en het vervoer van kinderen van school naar evenementen die door de
schoolleiding (in samenwerking met de Ouderraad) worden georganiseerd, zoals
schoolreisjes, excursies e.d.

Doelstellingen
1. veiligheid waarborgen van de kinderen rond de school;
2. veiligheid waarborgen van de kinderen onderweg naar evenementen,
excursies e.d.
1. Rond de school
· met de auto de school niet dichter naderen dan de bestaande parkeerplaatsen;
· fietsen tot aan het voetpad dat rond het scholencomplex ligt. Op dit pad is
het druk met ouders en kleine kinderen en dient er gelopen te worden met de
fiets aan de hand;
· geef de kinderen met de fiets de ruimte als ze van het schoolplein aflopen
· probeer tijdig van huis te vertrekken, zodat de hectiek op en rond de school
zoveel mogelijk voorkomen wordt.

2. Als groep onderweg
a. lopend of op de fiets:
· lopend: tenminste één leerkracht voorop, bij voorkeur ook één volwassene
achteraan;
· op de fiets: begeleiding door tenminste 2 volwassenen;
Eén voorop en één achteraan. Bij voorkeur ook nog een volwassene in het
midden;
· twee aan twee lopen of fietsen (voor zover mogelijk);
· altijd aansluiten en elkaar attenderen op gevaren e.d.;
· bij verkeerslichten wachten tot iedereen gelijktijdig kan oversteken;
· de aanwijzingen van de volwassenen opvolgen.
b. met de auto
· De auto dient te beschikken over autogordels en eventueel een kinderbeveiligingsmiddel
(kinderzitje of zitkussen) (bron: Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, art. 59 lid 1 en 2,
samengevat: kinderen van 3 t/m 11 jaar en kleiner dan 1.50 m: voorin kinderzitje verplicht,
achterin kinderzitje verplicht indien aanwezig en anders de aanwezige gordel als
heupgordel gebruiken).
· één kind voorin, mits de situatie conform bovenstaand artikel is;
· de kinderen dienen tijdens de rit in autogordels vast te zitten:
· per aanwezige gordel mag slechts één kind vastgezet worden (dit voorkomt dat het ene
kind het andere bij een eventuele botsing of anderszins samenperst);

· als achterin drie gordels aanwezig zijn, dient het grootste kind in het midden te zitten.
Indien aan het voorgaande niet wordt voldaan zal de auto niet vertrekken.

