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Inleiding 
 
 
Veiligheid is een belangrijk aspect op school. Een school moet kinderen die veiligheid 
kunnen bieden op verschillende manieren. 
 
In dit protocol worden algemene afspraken rondom verkeersveiligheid beschreven, die wij als 
school belangrijk vinden. De leerkrachten dienen op de hoogte te zijn van deze afspraken en 
worden geacht zich hieraan te houden.  
 
Tevens is het belangrijk dat alle ouders de afspraken rondom het halen en brengen naleven.  
 
Aangezien activiteiten buiten school verkeersrisico’s met zich meebrengen, zijn voorwaarden 
opgesteld waaraan dit soort activiteiten moeten voldoen.  
 
In dit protocol is de volgende verdeling gemaakt: 

 Brabants Verkeersveiligheids Label 

 Fietsen en fietsenstalling 

 Veiligheid in de omgeving van school  

 Veiligheid bij excursies  
Activiteiten lopend 
Activiteiten op de fiets 
Activiteiten met de auto 
Grotere uitstapjes 

 
Wij hopen dat dit protocol duidelijkheid geeft voor alle betrokkenen en dat we als school één 
lijn hanteren als het gaat om verkeersveilige afspraken. 
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Brabants Verkeersveiligheids Label  
 
Als school hebben we het BVL (Brabants Verkeersveiligheids Label) gehaald. Dat wil zeggen 
dat we op een goede en verantwoorde manier bezig zijn met verkeerseducatie in en rondom  
school.  
Eén van de criteria voor het behalen van het BVL is het hebben van een verkeerswerkgroep. 
Hierin zitten een aantal teamleden, één directielid en twee verkeersouders. De werkgroep 
zet zich elk jaar in om het zo veilig mogelijk te maken voor onze kinderen.  
Hierbij speelt ook de verkeersmethode een belangrijke rol. Met de methode ‘Wijzer door het 
verkeer’ hebben we de ideale combinatie gevonden tussen theorie en praktijk.  
De werkgroep stelt elk schooljaar een activiteitenplan op, waarin precies staat beschreven 
welke activiteiten en acties ondernomen worden. Denk hierbij aan projecten, praktische 
lessen, verkeersveiligheid in de schoolroute, contact met externen, etc.  
Als school hebben we goed contact met andere BVL-scholen uit de gemeente Bladel. Elk 
jaar is er een zogenaamde BVL-netwerkbijeenkomst waarin deze scholen hun ideeën en 
ervaringen met elkaar delen. In het schooljaar 2014-2015 is er een her-controle uitgevoerd. 
Het label blijft de komende drie jaar behouden. 

 
 

Fietsen en fietsenstalling  
 
De fietsenstalling is overvol, daarom hebben we een aantal maatregelen getroffen:  
 

 Er is bij de fietsenstalling een duidelijke indeling per groep gemaakt. 
 We hebben een zogenaamde 'fietsgrens' vastgesteld: 

PROVINCIALE WEG - DE GASPELDOORN - SNIEDERSLAAN - EUROPALAAN.  
Heeleind en Sniederslaan voorbij de Gaspeldoorn vallen erbuiten. De kinderen die in 
een van deze straten of binnen dit gebied wonen, moeten te voet naar school komen 
(of worden gebracht).  

 Wie na school zijn fiets nodig heeft kan deze gemakkelijk thuis gaan halen. Bij 
dringende gevallen even afstemmen met de groepsleerkracht. 

 Het kan voorkomen dat een kind dat een paar huizen verder woont wél met de fiets 
mag komen en uw kind niet. We beseffen dat, maar dit soort situaties krijg je bij elke 
grens die getrokken wordt.  

 We zien er op toe dat kinderen voor en na school en tijdens de pauzes uit de 
fietsenstalling blijven, als ze daar niets te zoeken hebben.  

 
 

Veiligheid in de omgeving van school  
 
In de Bergmolen is het twee keer per dag erg druk vanwege het grote aantal kinderen dat 
naar school komt of weer terug naar huis gaat. Daarom is de verkeerssituatie aangepast aan 
het grote aantal voetgangers en fietsers. Wij stimuleren dat kinderen zoveel mogelijk 
bewegen en dus te voet of met de fiets naar school komen. Wij willen het oversteken 
bevorderen op de wit/zwart gemarkeerde vakken in het wegdek. Deze dienen dus vrij 
gehouden te worden.  
Fietsen kunnen geplaatst worden tegen het hek van de school, de binnenkant van de gele 
afscheidingsstangen, aan de overkant van de straat en op de stoep bij het elektriciteitshuisje.  
Eerst de fiets weg zetten en dan wachten op de speelplaats, zorgt voor een overzichtelijkere 
situatie.  
Plaats uw auto nooit bij de gele afscheidingsstangen en vóór de poorten, zodat overstekende 
kinderen een goed overzicht hebben.  



 
 

Nieuwe afspraken rondom ophalen van kinderen 
 

 Alle ouders wachten op de speelplaats op hun kind en niet meer op het trottoir voor 
de school. 

 De conciërge zorgt dat de poorten aan het eind van de schooldag open zijn.  

 Pas wanneer de bel gaat, mogen ouders de speelplaatsen opgaan. 

 Ouders van kinderen uit de groepen 3 t/m 8 spreken zelf een vaste plaats af met hun 
kind(eren). 

 De kleuters verlaten de school via de deur van het handvaardigheidslokaal. Ouders 
wachten de kinderen op voor het raam van het lokaal van hun kind. De ouders van 
kinderen uit groep 1D staan bij het huisje/voetbalveld.  

 Vervolgens lopen ouders met hun kind samen naar hun fiets, auto of naar huis.  
 
Het komt helaas steeds vaker voor dat ouders hun kind te laat komen ophalen. Wij willen u 
erop attenderen dat u tijdig op de speelplaats dient te staan. 
 
Tip: Komt iemand anders uw kind ophalen, geef bovenstaande afspraken dan door. 
 
 

Veiligheid bij excursies  
Bij excursies en uitstapjes staat de veiligheid voorop. Daarom zijn met de ouderraad 
afspraken gemaakt. 
 
Algemene afspraken: 

 Als je met de groep op pad gaat, gaat er minimaal één extra begeleider mee.  

 De begeleiders zijn voorzien van een verkeershesje. 

 Er dient één begeleider vooraan de groep en één begeleider achteraan de groep te 
zijn. Zo mogelijk nog een begeleider in het midden van de groep. 

 Voordat je met de groep op pad gaat worden alle regels en afspraken in de klas 
besproken. Denk hierbij aan: 

- verkeersregels 

- gedragsregels 

- groepjes maken 

- activiteit toelichten 

 Ben je 10 minuten vóór einde schooltijd terug en wonen er kinderen langs de route, 
dan mogen deze kinderen met toestemming van de leerkracht rechtstreeks naar huis. 
Dit geldt niét voor activiteiten met de auto. 

 De leerkracht is verantwoordelijk voor het regelen van begeleiders en het verloop van 
de activiteit en regelt dit met behulp van de klassenouder. 

 Veiligheid voorop! 
 
Activiteiten lopend: 

 Kinderen lopen twee aan twee in een rij, 

 Kinderen hinderen het andere verkeer niet. 

 De begeleider die voorop loopt stopt bij elk oversteekpunt en zet het kruispunt af. 

 Zorg ervoor dat de groep bij elkaar blijft. 
 
Activiteiten op de fiets: 

 Vanaf groep 6 buitenschoolse activiteiten op de fiets (indien mogelijk). 

 Kinderen fietsen twee aan twee in een rij. 

 Kinderen fietsen aan de rechterkant van de weg/fietspad. 



 
 

 Kinderen zijn in het bezit van een degelijke fiets. 

 Fiets met je groep bij elkaar; niet racen. 

 Zorg voor voldoende afstand tussen de tweetallen. 

 Begeleider zorgt ervoor dat de fietsen goed gestald worden en maakt een afspraak 
over de fietssleutels (inleveren bij begeleider of zelf bijhouden). 

 Begeleiders en alle kinderen dragen een hesje. 
 
Activiteiten met de auto: 

 Alle kinderen dragen een gordel. 

 Chauffeurs worden geacht een inzittenden-verzekering te hebben. 

 Laat kinderen bij de stoep in- en uitstappen. 

 Zorg dat alle chauffeurs een routebeschrijving/het adres hebben.  

 Alle auto’s vertrekken gezamenlijk. 

 Kinderen kleiner dan 1.35m moeten op de achterbank zitten óf op een goedgekeurd 
zitje op de bijrijdersstoel. 
 

Grotere uitstapjes: 

 Neem een EHBO-koffer mee. 

 Neem een mobiele telefoon mee en geef de begeleiders het nummer. 

 Laat de directie weten waar je bent en op welk nummer je te bereiken bent. 


