Protocol
veiligheid en leerling
vervoer

Open Hof

Veiligheidsprotocol Basisschool Open Hof
In dit protocol worden alle afspraken m.b.t. veiligheid voor binnen- en buitenschoolse activiteiten bij
elkaar gebracht.
Het doel van dit veiligheidsprotocol is dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de afspraken
rondom veiligheid, opdat we samen proberen de veiligheid voor de ons toevertrouwde leerlingen te
optimaliseren.
De volgende hoofdstukken zijn opgenomen:
1. Gebruik speelplaatsen
2. Gebruik gymzaal
3. Gebruik gangen
4. Excursie vervoer
5. Schoolreis
6. Kamp
7. Verkeersexamen
8. Externe sportactiviteiten
9. Interne schoolactiviteiten
Voor alle informatie m.b.t. calamiteiten etc. verwijzen we u naar het Ontruimingsplan en de
schoolregels.

Vastgestelde procedure:
 Na iedere activiteit wordt er geëvalueerd binnen vergadering en commissie.
 Dit protocol loopt gelijk met de BVL audit. Dit protocol zal voorafgaand aan de audit in het
team besproken worden en daar waar nodig ook gewijzigd en opnieuw vastgesteld.
 Aan het begin van ieder schooljaar worden de bijzonderheden van alle leerlingen
geïnventariseerd. Deze lijsten zijn in het bezit van de leerkracht (klassenmap).
Het is de taak van de leerkracht om de commissie op hoogte te brengen van bijzonderheden
bij leerlingen, de leerkracht houdt de algemene allergielijst up to date.

Hoofdstuk 1: Gebruik speelplaatsen
Het schoolplein behoort tot het gebied waarvoor de school gedurende schooltijd verplicht is toezicht
te houden.
1.1: Fietsen
Op het schoolplein wordt niet gefietst (m.u.v. kleuterfietsen), fietsen worden in de fietsenstalling
gezet.
1.2: In- en Uitgangen
Het gebouw heeft twee in/uitgangen. Een ingang aan de voorzijde van de school aan de Frankische
Driehoek en een ingang aan de zijkant van de school (parkeerplaats). De deur aan zowel de voorzijde
als de achterzijde van de school zijn na de inloop 8.35 uur tot 8.45 uur gesloten. Bezoekers kunnen
zich uitsluitend melden bij de ingang aan de voorzijde van de school.
De speelplaats heeft een in/uitgang en is middels een poort afgesloten met een kinderslot. Aan de
kant van het fietspad heeft Open Hof nog een kleine speelplaats, gelegen aan de Sint Jacobsbaan.
Deze speelplaats is te bereiken middels een poort met kinderslot gelegen aan de ingang van Den
Bongerd.
1.3: Naar binnen/buiten gaan
De leerlingen gaan zelfstandig naar binnen/buiten op het teken van de zoemer. Zij gaan door de
deuren zoals in punt 1.2 benoemd. De leerkracht is in de buurt om deuren te openen en sluiten.
1.4: Speelplekken
 Er moet altijd toezicht zijn op de speelplaats als kinderen buiten spelen.
 De leerkrachten nemen een positie in , zodat zij een goed zicht hebben over de speelplaats.
 De leerkrachten/ overblijfkrachten dragen hesjes, zodat ze goed herkenbaar zijn.
 Spelletjes waarbij de veiligheid van leerlingen in het geding komt, zijn niet toegestaan.
 Leerlingen mogen niet naar binnen tijdens pauze, toiletbezoek alleen bij noodzaak.
 De leerlingen van groep 1-2 spelen op aparte tijden op de ‘kleine speelplaats’.
De leerlingen van groep 3-4-5-6-7-8 spelen op de ‘grote speelplaats’.
 Iedere dag is er één groep die op het veld van de Frankische Driehoek mag voetballen. Dit
onder leiding van de eigen groepsleerkracht.
Een aantal plaatsen zijn niet bedoeld om te spelen:
 In de fietsenstalling
 Het betonnen huisje op de grote speelplaats
 Hal van Frankenhal
 Onder de overkapping

1.5: Skates, rolschaatsen, skateboards e.d.
Aangezien er voor schooltijd en tijdens de pauze veel personen op de speelplaats zijn, leveren
bovenstaande attributen teveel gevaar op en zijn daarom niet toegestaan. Een uitzondering is er
voor die (beperkt voorkomende) momenten waarop één groep onder toezicht van de
groepsleerkracht buiten speelt. Schoenen met wieltjes zijn binnen én buiten niet toegestaan.
Steppen en skaten is binnen eveneens niet toegestaan.

1.6: Bij slecht weer
De leerlingen spelen dan binnen in de eigen klas
De leerkracht heeft met de eigen klas regels gemaakt bij slecht weer.
Er wordt niet op de gangen gespeeld, de computers op de gang worden niet gebruikt.
1.7: Ongewenste personen op het schoolplein
Personen die niet tot de schoolbevolking behoren en zich op de speelplaats ophouden, worden door
de buiten lopende leerkracht aangesproken. Zij worden indien nodig verzocht om zich te
verwijderen, wordt hieraan geen gehoor gegeven, dan wordt dit gemeld bij de directie. Deze
onderneemt verdere actie.
Hoofdstuk 2: Gebruik Gymzaal/ speelzaal
2.1: Afspraken gymzaal
 Wanneer een leerling niet mee kan doen met de les dient dit door de ouder gemeld te
worden.
 Gymkleding en gymschoenen zijn verplicht.
 Toestellen mogen niet zonder toestemming en toelichting van de leerkracht gebruikt
worden.
 Toestellen worden veilig opgesteld.
 De leerkracht dient, daar waar nodig, te assisteren bij de oefeningen.
 De trampoline mag enkel door bevoegde leerkrachten gebruikt worden.
 Wees voorzichtig met grote opgebouwde installaties.
 Er zijn EHBO spullen aanwezig in de Frankenhal
 Er is een telefoon in het kantoor van Wil Schuurkes voor noodgevallen. Leerkracht neemt
mobiele telefoon mee.
 Er is een leerlingenlijst met telefoonnummers aanwezig in de gymzaal. Deze ligt in de
bureaulade van Wil.

Hoofdstuk 3: Gangen
3.1: Afspraken gangen
 Nood- en tussendeuren worden altijd vrijgehouden en zijn gesloten.
 Brandslangen, blusapparaten en brandmelders zijn gebruiksklaar en binnen handbereik. Deze
worden jaarlijks gecontroleerd.
 Bij calamiteiten: Zie ontruimingsplan.

Hoofdstuk 4: Excursievervoer
Mobiele telefoons en EHBO tas gaan standaard mee. Voor vertrek worden de regels, afspraken en
andere specifieke aspecten voor de activiteit met leerlingen en begeleiders doorgenomen.
Indien de groepsleerkracht ziek is, wordt er in overleg met schoolleiding een afspraak gemaakt over
het wel/niet doorgaan van de excursie.
Begeleiders krijgen altijd twee telefoonnummers mee: van de leerkracht en van school.
De leerkracht maakt een indeling van de groepen per bus/auto/fiets etc. incl. namen en
telefoonnummers van de begeleiders. De leerkracht/organisatie neemt hiervan één kopie mee,
daarnaast blijft een kopie op school achter bij de directie.
4.1: Vervoer per bus
 Wettelijke regels over het aantal leerlingen op de stoelen strikt navolgen.
 In principe zijn leerlingen vrij om te gaan zitten waar ze willen, leerkracht of begeleiders
kunnen hier aanwijzingen voor geven.
 In iedere bus zit minimaal 1 leerkracht.
 Er wordt voor vertrek naar en van locatie geteld door de leerkracht. De bus vertrekt pas als
deze compleet is.
 De begeleiders zitten verspreid door de bus en houden mede toezicht.
 Alle leerlingen blijven zitten, leerlingen die last hebben van ‘wagenziekte’ worden voorin
geplaatst. Indien nodig krijgen zij vooraf medicatie van ouders.
 Aan de huishoudelijke regels van de chauffeur wordt gehoor gegeven (verantwoordelijkheid
is aan de leerkracht)
 Indien leerlingen te laat zijn, wachten er mensen. Wie dit doet wordt afgesproken met de
commissie.
 Bij terugkomst melden ouders hun kind af bij de begeleider van het groepje en deze meldt de
groep af bij de leerkracht.
 Gordelgebruik hanteren
4.2: Vervoer per auto
 De school heeft een doorlopende verzekering afgesloten.
 Het aantal veiligheidsgordels in de auto bepaalt het aantal leerlingen dat mag worden
vervoerd.
 Alle kinderen kleiner dan 1.35 meter zitten op een stoelverhoger, ouders zorgen zelf voor de
stoelverhoger.
 Alleen op stoelverhoger of langer dan 1.35 meter mag er voorin gezeten worden.
 Speciale aandacht voor veilig parkeren, in- en uitstappen wordt besproken in de klas met
leerlingen en begeleiders.
 Indien noodzakelijk, de portieren vergrendelen middels het kinderslot (indien aanwezig).
 Ouders die rijden in het bezit is van een geldig Nederlands rijbewijs en dat bij zich draagt.
 Minimaal een WA-verzekering heeft.
 De leerkracht vertrekt als laatste .

4.3: Vervoer per fiets
 Leerlingen mogen alleen deelnemen met een door de leerkracht goedgekeurde fiets.
 Er is minimaal 1 begeleider op 10 leerlingen. Dit aantal is mede afhankelijk van de lengte van
de route en verkeerssituaties onderweg.
 Er fietst altijd een leerkracht/begeleider voorop en achteraan. De rest verspreidt zich
tussenin.
 Fietsen over fietspaden, twee aan twee, indien nodig achter elkaar.
 Stop voor een kruispunt om ‘gaten’ te dichten.
 Minimaal kop, staart en alle volwassenen dragen veiligheidsvestje.

4.4: Vervoer te voet
 Leerlingen lopen twee aan twee.
 Eén begeleider/leerkracht loopt voor, één achter in de rij. De rest verspreidt zich tussenin.
Indien er één leerkracht is, loopt deze achteraan.
 Op kruispunten en stoepranden stoppen en kijken of de rij nog aaneengesloten is.
 Oversteken: eerst de groep bij elkaar op de stoep, weg afzetten met begeleiders, afspreken
waar kinderen wachten, oversteken.
 Minimaal kop, staart en alle volwassenen dragen veiligheidsvestje.
 Onderbouw (groep 1 t/m 4) begeleiding 1 op 6 en bovenbouw (groep 5 t/m/ 8) 1 op 10.
4.5: Wat te doen bij aanrijding/pech of ziekte van leerling onderweg
 Bij een aanrijding/pech of ziekte van leerling neemt de chauffeur/begeleider contact op met
de leerkracht en school.
 Afhankelijk van situatie wordt overleg gevoerd t.a.v. voortgang/andere acties die gepleegd
moeten worden. Denk aan: vervangend vervoer/communicatie ouders etc.

Hoofdstuk 5: Schoolreis
Mobiele telefoon, zodat iemand bereikbaar is en een EHBO tas gaan standaard mee. Voor vertrek
worden de regels, afspraken en andere specifieke aspecten voor de schoolreis met leerlingen en
begeleiders doorgenomen.
 Regels van locatie worden altijd aangehouden (m.b.t. lengte/leeftijd etc.)
Afspraken schoolreis:
 De groepsgrootte is afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen en de te bezoeken attractie.
Dit wordt door de schoolreiscommissie bepaald in overleg met schoolleiding.
 Voor elke schoolreis zullen, naast de algemene regels rondom uitstapjes, meer specifieke
afspraken gemaakt worden die te maken hebben met de mogelijk- en onmogelijkheden bij
de schoolreis.
 Deze gewone en specifieke regels worden vooraf met begeleiders doorgesproken.
 Kinderen dragen een school T-shirt tijdens het schoolreisje voor herkenbaarheid.





Vooraf is duidelijk in welke bus iedereen moet plaatsnemen.
Er gaat tenminste één extra auto mee i.v.m. eventueel doktersbezoek of andere calamiteiten.
Alle kinderen krijgen een armbandje om met een telefoonnummer erop.

5.1: Instructie aan ouders
 Op papier krijgt elke begeleider de namen van de kinderen in zijn/haar groepje, daarnaast de
dagafspraken, allergielijst en medicijngebruik, een telefoonnummer van de commissie en
locatie van de posten voor noodgevallen.
 Medicijnen worden door de leerkracht meegenomen in overleg met de ouders van de
betreffende leerling.
 Begeleiders/leerkrachten moeten weten dat ze de hele dag verantwoordelijk zijn voor hun
groepje.
 In bijzondere gevallen kunnen zij altijd terugvallen op de centrale post in het park.
 Begeleiders/leerkrachten kunnen een consumptie gebruiken, maar blijven in hun ‘pauze’ ook
verantwoordelijk voor het groepje.
 De begeleider meldt bij thuiskomst de groep bij de leerkracht af.
5.2: Instructie aan leerlingen:
 Luisteren naar de begeleider van hun groepje.
 Indien leerlingen het groepje kwijtraken, moeten zij naar de centrale post in het park gaan of
een medewerker van het park aanspreken.
 Kinderen dragen een school T-shirt tijdens het schoolreisje voor herkenbaarheid.
 Alle leerlingen dragen armbandje met telefoonnummer
Hoofdstuk 6: Kamp
Mobiele telefoons en EHBO tas gaan standaard mee.
Afspraken kamp:
 Voor aanvang van het kamp worden alle bijzonderheden over de leerlingen geïnventariseerd
middels een vragenlijst. (verzekering, dieet, medicatie en telefoonnummers)
 Medicatie is in beheer van de begeleiders.
 Voor vertrek worden de regels, afspraken mb.t. vervoer doorgenomen.
 Bij aankomst worden de regels, afspraken en het noodplan van de kamplocatie besproken
met leerlingen en begeleiders.
 Er zijn afspraken voor nacht- en bosspelen, deze worden met kinderen en begeleiders
doorgenomen.
 Er is één nummer bij ouders bekend voor noodgevallen. (begeleider)
 Er is tenminste 1 begeleider op 6 leerlingen. Uitzonderingen zijn in overleg mogelijk.

Hoofdstuk 7: Verkeersexamen
7.1: Afspraken verkeersexamen
 Voorafgaand aan het praktische examen worden alle fietsen gekeurd door
groepsleerkracht/conciërge. Een goedgekeurde fiets wordt voorzien van een sticker.
Alleen met goedgekeurde fiets mag worden deelgenomen.
 Leerlingen krijgen vooraf de route zodat zij deze kunnen oefenen.
 De leerlingen dragen een hesje en rugnummer.
 Onderweg staan controleposten.
 Begeleiders worden vooraf geïnstrueerd.

Hoofdstuk 8: Externe sportactiviteiten
Mobiele telefoons en EHBO tas gaan standaard mee. Voor vertrek worden de regels, afspraken en
andere specifieke aspecten voor deze activiteiten met leerlingen en begeleiders doorgenomen.
8.1: Sportdag
 Er is minimaal 1 EHBO’er of BHV-er aanwezig met de EHBO tas/koffer.
 Zorg dat leerlingen altijd op een veilige plaats ‘wachten’ wanneer er door anderen gesport
wordt.
 Gebruik de attributen waar ze voor bedoeld zijn.
 De attributen worden niet gebruikt zonder toezicht van begeleiders.
8.2: Zwemmen
Ouders dienen vooraf schriftelijk aan te geven over welke diploma’s het kind beschikt.







Alleen bovenbouw leerlingen gaan met school zwemmen.
Leerlingen zonder diploma: Bandjes om naar gewicht. En één op één begeleiding door
volwassene. Indien dit niet haalbaar is, mogen deze leerlingen niet in het water.
De leerkracht laat aan het zwembadpersoneel weten dat er een groep komt zwemmen.
Er wordt navraag gedaan naar de regels en afspraken van het zwembad, deze worden met
leerlingen en begeleiders vooraf gecommuniceerd.
De EHBO-post wordt vooraf gezocht, hiervan worden begeleiders en leerlingen op de hoogte
gesteld.
Er wordt een centrale post afgesproken. Er is te allen tijde ten minste één
leerkracht/begeleider op deze centrale post te vinden.

8.3: Schaatsen





Afspraken maken over aantal leerlingen per begeleider.
Er is minimaal één leerkracht/begeleider die algeheel toezicht houdt en dus niet schaatst.
De EHBO-tas wordt meegenomen.
Leerlingen zijn verplicht handschoenen te dragen





Leerlingen zijn verplicht een muts te dragen, helm naar eigen behoeften
De regels van de ijsbaan worden nageleefd.
Eten en drinken wordt naast de baan gedaan.

Op natuurijs:
 Natuurijsbaan moet door beheerder/contactpersoon zijn opengesteld. Leerkracht/begeleider
dient vooraf te controleren of ijs ‘veilig’ is. (dikte/scheuren/wakken etc.)
 Er worden afspraken gemaakt over waar wel/niet geschaatst mag worden. Denk aan een
ruime marge. Indien nodig afzetten met afzetlint.
8.4: Diverse toernooien
 Een team kan pas deelnemen aan een sporttoernooi als er voldoende begeleiders zijn
(minimaal één persoon per team).
 Gedurende de tijd van het toernooi is er tenminste één begeleider aanwezig.
 Ouders van deelnemers worden schriftelijk geïnformeerd met exacte gegevens (wie, waar,
wanneer, wat wordt er van ouders verwacht, wat regelt de school, aan/afmelden etc.)
 Deelnemers en begeleiders worden vooraf geïnstrueerd over regels/afspraken van de locatie,
wedstrijdschema, kleedkamerindeling, pauze hapjes etc.
 De overzichten zijn in het bezit van de begeleiders
Hoofdstuk 9: Interne activiteiten
9.1: Interne activiteiten met veel ouders
Hieronder vallen inloopavonden, ouderavonden, informatieavonden, tentoonstellingen, musical van
groep 8 etc.








Aangewezen persoon houdt toegangsdeuren in de gaten.
Zorg voor het vrijhouden van gangen, in- en uitgangen. Let hierbij ook op het vrijhouden van
de ingang van het klaslokaal.
De nood- en transparantverlichting (=vluchtwegsignalering) mag niet worden uitgeschakeld
of aan het zicht worden onttrokken.
Zorg ervoor dat de deuren bij de uitgangen voldoende doorgang bieden in geval van
calamiteit (vergrendelde deur ontgrendelen etc.)
Slanghaspels zijn bereikbaar, handblusmiddelen op strategische plaats en bereikbaar.
Bij gebruik van vuurkorf wordt er een emmer water/zand naast geplaatst en is er te allen
tijde een begeleider in de buurt.
Kabels, snoeren, touwen, feestverlichting, slingers etc. zijn zodanig gebruikt dat zij geen
gevaar opleveren (struikelen, tegenaan lopen, doorbranden).

9.2: Festiviteiten
Hieronder vallen feesten als Sinterklaas, Kerst, Pasen, Carnaval, Koningsspelen en Schoolfeestdag.




Houdt bovengenoemde aandachtspunten in acht.
We gebruiken in het gebouw geen echte kaarsen maar ledwaxinelichtjes
Maak een draaiboek met organisatorische afspraken waarbij gelet wordt op de veiligheid.

Bijlage 1
Ouderbrief leerlingvervoer

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
In verband met het nieuwe protocol ‘veiligheid en leerlingvervoer’ op onze school, willen wij
u vragen onderstaand formulier in te vullen en in te leveren bij de leerkracht van uw kind.
Mocht u meerdere kinderen op deze school hebben, dan graag alle formulieren invullen en
retourneren bij de juiste leerkracht.
Schriftelijke verklaring behorend bij: Protocol veiligheid en leerlingvervoer, Basisschool Open
Hof
Ondergetekende verklaart dat hij/zij:
 op de hoogte is van het “Protocol veiligheid en leerlingvervoer”, te vinden op de
website van de school.
 In het bezit is van een geldig Nederlands rijbewijs en dat bij zich draagt.
 Minimaal een WA-verzekering heeft.
 leerlingen vervoert op de wettelijke toegestane manier.
 zorgt dat leerlingen op een veilige plaats en wijze in- en uitstappen.
 de portieren vergrendelt middels het kinderslot, indien aanwezig.
 bekend is met de regelgeving en zich hier aan houdt.

Naam ouder(s) / verzorger(s):..........................................................
Adres: ..............................................................................................
Woonplaats: ....................................................................................
Telefoonnummer:..............................................................................
Naam leerling:…………………………………………………………………………….
Groep leerling:……………………………………………………………………………..
Leerkracht:………………………………………..…………………………………………
Datum……………………………………………..…..………………………………………
Handtekening:

