Protocol: Lopen in groepsverband: afspraken en gedragsregels.
Alle leerlingen van bs De Havelt lopen regelmatig in groepsverband.
Om de veiligheid van de groep zo goed mogelijk te garanderen zijn – op basis van adviezen vanuit de
verkeerswerkgroep - de volgende afspraken en gedragsregels opgesteld:
Afspraken vooraf:
De leerkrachten dragen er zorg voor dat onderstaande afspraken en gedragsregels bekend zijn bij
henzelf, de begeleid(st)ers en de leerlingen. De afspraken worden op de website van school
geplaatst. De begeleid(st)ers kunnen voorafgaand aan de wandeltocht deze afspraken en
gedragsregels lezen op de website van school. Voorafgaand aan elke wandeltocht worden kinderen
in ieder geval herinnerd aan het stoppen bij iedere stoeprand. Iedere begeleider is in het bezit van of
bekend met de te lopen route. Indien nodig heeft de leerkracht een fluitje zodat er tijdig
gewaarschuwd kan worden als er gestopt moet worden.
Afspraken tijdens de wandeltocht:
Er zijn in Nederland geen speciale verkeersregels die lopers in groepsverband betreffen. Dit betekent
dat lopers in een groep zich aan dezelfde verkeersregels en –tekens moeten houden als de
individuele wandelaar Rood licht betekent dus stoppen, ook al is de halve groep wel overgestoken
(die had nl. groen). Ook de begeleider heeft geen bijzondere wettelijke status en is dus wettelijk niet
bevoegd om bijv. het verkeer tegen te houden bij een overstekende groep lopers.
Zichtbaarheid:
Alle begeleid(st)ers dragen een fluorescerend hesje, (in het bezit van de school). Bij onverhoopt te
weinig hesjes worden ze verdeeld onder de begeleiders die zich in elk geval aan de voorzijde en de
achterzijde van de groep posteren. De groep blijft in zijn totaliteit zo veel mogelijk bij elkaar.
Begeleid(st)ers:
Er zijn voor de onderbouw (tot en met groep 4) minimaal 2 begeleid(st)ers per klas van wie er 1 voor
en 1 achteraan loopt. Bij de bovenbouw loopt minimaal één begeleider die altijd achteraan loopt.
Algemene veiligheid:
Er wordt een zo veilig mogelijke route gelopen: stoepen, wandelpaden, oversteekplaatsen.
Oversteken:
Bij een oversteekplaats: Er wordt gewacht met oversteken tot er geen verkeer aankomt of het
verkeer is gestopt. De begeleider geeft een teken.
Zorg ervoor dat je kruisingen en wegen niet blokkeert bij het wachten
De rest van de groep wacht na het oversteken op een geschikte, veilige plaats (te bepalen door de
begeleider) totdat de totale klas weer compleet is. Pas dan loopt de klas in zijn geheel weer verder.
Algemene gedragsregels:
Loop nooit met meer dan twee naast elkaar.
Loop achter elkaar op drukke en/of smalle voetpaden.
Let goed op het stopteken van de voorste.
Let goed op elkaar en blijf altijd zelf goed uitkijken.
Stoeien onderweg is niet stoer, maar stom

