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Wandelprotocol
Als je met een groep te voet ‘de wereld in’ gaat gelden de volgende regels. De groepsleerkracht is
verantwoordelijk voor de naleving ervan.
ervan
Algemeen
* Voordat je met kinderen de wereld in gaat, besteed je in een veilige omgeving (schoolplein) aandacht aan:
- veilig oversteken;
- wachten bij de stoeprand;
stoeprand
- rustig lopen, zoveel mogelijk aansluiten en bij elkaar blijven.
- op de stoep lopen;
- afblijven van dingen
en die je ziet (struiken, planten, auto’s, etc.)
* Als je met je groep/ een groepje de wereld in gaat, informeer je de schoolleiding.
* Als je met je groep de wereld in gaat, neem je een namenlijst van je groep (met telefoonnummers) mee en
laat je een mobiel nummer achter op school.
* Regels voor onderweg worden vooraf met de kinderen besproken.
* Begeleiders dragen een fluoriscerend hesje.
Verplicht aantal begeleiders
*Bij lopen met de hele groep (voorschool en groep 1-2):
1
min. twee begeleiders
*Bij
Bij lopen met de hele groep (3 t/m 8): min. één
éé begeleider
(Eventuele
Eventuele extra begeleiders moeten deze regels minimaal 1 dag van tevoren in bezit
bezit hebben).
hebben
NB. Onder begeleider verstaan we:
- voor de hele groep: leerkracht of leidster/ pedagogisch medewerker.
medewerker
- voor kleine groepjes: leerkracht, onderwijsassistent, pedagogisch medewerker, ouder, stagiaire, vrijwilliger.
Onderweg
*De groep loopt netjes, aaneengesloten in de rij. Bij iedere straatovergang wordt halt gehouden totdat de
leerkracht een teken geeft dat er mag
ag worden overgestoken.
*Onderweg wordt er niet gegeten of gedronken (ivm zwerfvuil).
*Als de groep zich onderweg niet aan de regels houdt, wordt rechtsomkeerd gemaakt.
*Van en naar de sporthal: Alle groepen lopen een vaste
vas route:
1.
2.
3.
4.
5.

Sport en spelplein op de Kamerlingh Onneslaan 
Edisonlaanlaan oversteken richting Voltastraat 
Voltastraat uitlopen en rechtsaf de Archimedeslaan 
Archimedeslaan oversteken naar Lodewijk Napoleonlaan 
Aankomst sporthal.

NB.
- Na de gymles gaan ALLE kinderen mee terug naar school. Ook als dit om 12.15 uur of 15.30 uur is.
- Fietsen worden niet meegenomen naar de sporthal.
Uitzondering: Als de leerkracht met ouders een andere afspraak heeft gemaakt. Deze is dan vastgelegd
vastge
in het
leerlingvolgsysteem Dotcom.

