Protocol Wandelend op excursie
Voorwaarden
Indien je met je groep onder schooltijd wandelend op excursie gaat en weer
terug naar school, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
Begeleiding
• Er dienen minimaal twee volwassenen per groep mee te lopen. Voor de
verkeersveiligheid is het advies om met minstens drie volwassenen mee te
lopen.
• Alle begeleiders dragen een reflecterend veiligheidsvest.
• Per twee kinderen draagt minimaal één kind een veiligheidsvest. Gaan we
met alle leerlingen van de school wandelend op pad, dan worden de
aanwezige hesjes over de groepen verdeeld.
• De groepsleerkracht zorgt ervoor dat ze tijdens de wandeling een namenen adressenlijst bij zich heeft. Dit kan bijv. de ParnasSys leerkracht-app op
een smartphone zijn.
Op pad
• Kinderen lopen twee aan twee.
• Er loopt minimaal een volwassene voorop en een volwassene achteraan in
de rij.
• Daar waar mogelijk loopt de groep over het trottoir. Op de plekken waar
een trottoir niet aanwezig is, loopt de groep rechts op het fietspad. Indien
zowel trottoir als fietspad ontbreekt loopt de groep rechts van de weg
(binnen de bebouwde kom) of links van de weg (buiten de bebouwde
kom).
• De leerlingen zijn tevoren op de hoogte gebracht van de afspraken die er
gelden als zij over straat naar een activiteit gaan:
o Twee aan twee in de rij;
o Goed aansluiten;
o Niet plotseling uit de rij op de straat stappen;
o Geen medeleerlingen uit de rij duwen;
o Andere voorbijgangers met rust laten;
o Stoppen bij elke oversteek en pas oversteken als de leerkracht
daar toestemming voor geeft.
o Indien er tassen/rugzakken meegaan, worden deze goed op de
rug bevestigd. Het is niet de bedoeling dat er met de
tassen/rugzakken gezwaaid wordt.
• Op bepaalde logische punten (bijv. einde schoolplein, begin/eind stoep,
eind weg, oversteekplaats) wordt er gestopt en gekeken of de rij nog
ordelijk en veilig is. De rij “dikt dan in” en wordt zo minder lang, dus
veiliger.
• Oversteken:
o Eerst de groep bij elkaar op de stoep;
o De weg afzetten met begeleiders;
o Oversteken;
o Duidelijk afspreken waar kinderen wachten.

