
 

Fietsprotocol                                                                          

Kinderen van groep 6, 7 en 8 kunnen met de fiets ‘de wereld in’. 

volgende regels. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de naleving ervan

Algemeen                                                                                                                             

* Voordat je met kinderen de wereld in 

  - veilig oversteken; 

  - hand opsteken bij remmen

  - afstand houden.  

* De leerkracht stelt de fietsgroepjes samen. 

* Als je met je groep/ een groepje de wereld in

* 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. 

* Alle begeleiders hebben een mobiele telefoon en een nummer wat zij in g

kunnen bellen.  

* Regels voor onderweg worden vooraf met de kinderen besproken. 

* Alle fietsers dragen een fluoriscerend hesje. 

Verplicht aantal begeleiders                                                                   

0-12 leerlingen: min. 1 begeleider                                                                                       

12-24 leerlingen: min. 2 begeleiders                                                                 

24-36 leerlingen: min. 3 begeleiders                                                                                    

etc.  

 (Eventuele extra begeleiders moeten deze regels minimaal 1 dag van tevoren in bezit hebben).     

 

NB. Onder begeleider verstaan we: 

leerkracht, onderwijsassistent, pedagogisch medewerker, 

Onderweg                                                                                                                  

*De groepen houden onderling afstand (min. 5 minuten). 

* Als er geremd moet worden, steekt de voorste zijn hand op. Dit signaal wordt door de rest van de groep 

overgenomen. Eerst hand opsteken, dan remmen.  

* Bij een verkeerslicht wordt altijd gestopt. 

*Bij groen licht: De laatste begeleider rijdt naar voren en neemt zijn positie in op de weg. Vervolgens mogen de 

kinderen en de overige begeleiders oversteken. De groep blijft bij elkaar (ook al is het verkeerslicht op oranje 

en rood gesprongen). Als de laatste kinderen zijn overgestoken sluit de laatste begeleider aan bij de groep.            

*Op wegen met fietspad fietsen kinderen 2 aan 2. Op wegen zonder fietspad wordt achter elkaar gereden. 

*Bij pech wordt gestopt en gebeld met de begeleider die het nu

overlegd wat op dat moment handig is om te doen. 

* Veiligheid staat voorop: Als een groep zich onderweg niet aan de regels houdt, wordt rechtsomkeerd 

gemaakt. 

 

 

protocol                                                                           

Kinderen van groep 6, 7 en 8 kunnen met de fiets ‘de wereld in’. Als je met een groep de straat 

volgende regels. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de naleving ervan. 

                                                                                                                                        

de wereld in gaat, besteed je in een veilige omgeving aandacht aan: 

hand opsteken bij remmen; 

* De leerkracht stelt de fietsgroepjes samen.  

de wereld in gaat, informeer je de schoolleiding.  

gaat, neem je een namenlijst van je groep (met telefoonnummers) mee en 

nummer achter op school.  

* Alle begeleiders hebben een mobiele telefoon en een nummer wat zij in geval van calamiteiten onderweg 

* Regels voor onderweg worden vooraf met de kinderen besproken.  

dragen een fluoriscerend hesje.  

                                                                                                    

1 begeleider                                                                                        

2 begeleiders                                                                                       

3 begeleiders                                                                                     

(Eventuele extra begeleiders moeten deze regels minimaal 1 dag van tevoren in bezit hebben).     

er begeleider verstaan we:  

leerkracht, onderwijsassistent, pedagogisch medewerker,  ouder, stagiaire, vrijwilliger.  

                                                                                                                   

De groepen houden onderling afstand (min. 5 minuten).  

* Als er geremd moet worden, steekt de voorste zijn hand op. Dit signaal wordt door de rest van de groep 

overgenomen. Eerst hand opsteken, dan remmen.   

* Bij een verkeerslicht wordt altijd gestopt.  

Bij groen licht: De laatste begeleider rijdt naar voren en neemt zijn positie in op de weg. Vervolgens mogen de 

kinderen en de overige begeleiders oversteken. De groep blijft bij elkaar (ook al is het verkeerslicht op oranje 

tste kinderen zijn overgestoken sluit de laatste begeleider aan bij de groep.            

*Op wegen met fietspad fietsen kinderen 2 aan 2. Op wegen zonder fietspad wordt achter elkaar gereden. 

*Bij pech wordt gestopt en gebeld met de begeleider die het nummer voor calamiteiten heeft.  Er wordt 

wat op dat moment handig is om te doen.  

groep zich onderweg niet aan de regels houdt, wordt rechtsomkeerd 

november 2012                                        

Als je met een groep de straat opgaat gelden de 

je in een veilige omgeving aandacht aan:  

gaat, neem je een namenlijst van je groep (met telefoonnummers) mee en 

eval van calamiteiten onderweg 

(Eventuele extra begeleiders moeten deze regels minimaal 1 dag van tevoren in bezit hebben).      

 

* Als er geremd moet worden, steekt de voorste zijn hand op. Dit signaal wordt door de rest van de groep 

Bij groen licht: De laatste begeleider rijdt naar voren en neemt zijn positie in op de weg. Vervolgens mogen de 

kinderen en de overige begeleiders oversteken. De groep blijft bij elkaar (ook al is het verkeerslicht op oranje 

tste kinderen zijn overgestoken sluit de laatste begeleider aan bij de groep.             

*Op wegen met fietspad fietsen kinderen 2 aan 2. Op wegen zonder fietspad wordt achter elkaar gereden.  

mmer voor calamiteiten heeft.  Er wordt 

groep zich onderweg niet aan de regels houdt, wordt rechtsomkeerd 


