Met de groep op stap – excursieprotocol
Met de groep op stap…………………….
Als we met de groep naar buiten gaan, staat uiteraard de veiligheid voorop.
Welke afspraken hebben we hierover?
1. Excursies worden vooraf gemeld:
- aan directie (ook de evt. gevolgen: vroegertje- continurooster e.d.)
- aan ouders (via Info of een mail uit Parnassys)
2. Als een groep lopend op excursie gaat, dan gaan er minimaal twee volwassen
begeleiders mee. (dat betekent dus 1 leerkracht + 1 volwassene). De volwassenen
dragen een veiligheidsvestje.
3. Bij een excursie op de fiets gaan er drie volwassenen mee (naast de groepsleerkracht dus
nog 2 volwassenen).
o De volwassenen dragen veiligheidsvestjes.
o De groep fietst in een gesloten rij, met twee naast elkaar.
Op smalle fietspaden uiteraard achter elkaar.
o Op kamp dragen ook alle kinderen een veiligheidsvest.
o Vooraf zijn er duidelijke afspraken gemaakt over plaats, waar de volwassenen
fietst, route die gevolgd wordt en het oversteken bij kruispunten.
o Leerkracht fietst zelf achteraan en houdt zo goed overzicht; bij een
oversteekplaats wachten de kinderen in de rij, tot de leerkracht het sein tot
oversteken geeft.
o Als er de dag voor de excursie nog niet genoeg volwassenen zijn, dan blazen we
de excursie af.
4. Bij een excursie met de auto houden wij ons aan het aantal inzittenden = het aantal
veiligheidsriemen. Het kind van de chauffeur mag op de voorbank, eventueel op een
stoelverhoger. De andere kinderen zitten op de achterbank.
5. Groepsleerkrachten zorgen ervoor dat ze buiten de school mobiel te bereiken zijn.
Ze nemen een telefoonlijst van de groep mee. Of maken gebruik van de app van
Parnassys, waarin alle telefoonnummers gemakkelijk te vinden zijn.
6. Bij elke excursie neemt de groepsleerkracht EHBO-doosje mee.
(ook een aantal in de koffiekamer, in de kast)
7. Vanaf groep 6 gaan wij ervan uit, dat de kinderen kunnen fietsen. In het geval dat een
kind niet (goed) kan fietsen, dan gaan we ervan uit dat de ouders zelf voor vervoer
zorgen naar de excursieplaats. In de gevallen dat dit niet lukt, dan zal het kind op school
blijven en niet deel kunnen nemen aan deze excursie.
Checklist
o Voldoende begeleiders, anders afblazen
o Mobieltje en leerlingenlijst

o Veiligheidsvestjes voor alle volwassenen
o EHBO-doosje

