Protocol
Met de fiets naar de sporthal
Alleen de groepen 7 en 8 gaan met de fiets naar de sporthal.
Indien je met je groep fietsend naar de sporthal gaat, moet je aan de volgende
voorwaarden voldoen:
Zichtbaarheid
• Er dienen minimaal twee volwassenen per groep mee te fietsen.
Voor de verkeersveiligheid is het advies om met minstens drie
volwassenen mee te fietsen.
• Per tweetal kinderen draagt minimaal één kind een veiligheidsvest. Dit
kind fietst in het tweetal op de linkerpositie.
• De begeleiders dragen een veiligheidsvest en nemen een spiegelei mee.
• De groepsleerkracht zorgt ervoor dat hij/zij tijdens de fietstocht een
namen- en adressenlijst bij zich heeft. Dit kan bijv. de ParnasSys
leerkracht-app op een smartphone zijn.
Op pad
• Er fietst minimaal een volwassen voorop en een volwassene achteraan.
• Kinderen fietsen twee aan twee.
• Leerkracht en kinderen fietsen de volgende adviesroute: Beatrixstraat,
Julianasingel, Bernhardstraat, Pentelstraat. Cruygenstraat wordt
wandelend overgestoken bij het zebrapad. Leerkracht regelt het stil zetten
van het verkeer en gebruikt daarbij het spiegelei. Kinderen wachten aan
de kerkzijde van het Hertog Janplein totdat de groep compleet is en de
leerkracht weer voorop staat. Via Paus Johanneslaan en Den Uil bereikt de
groep de sporthal. Bij de oversteek van Den Uil regelt de leerkracht het stil
zetten van het verkeer en gebruikt daarbij het spiegelei. Kinderen mogen
doorfietsen naar de fietsenstalling.
De adviesroute voor de terugreis naar school is vice versa de heenreis.
• Kinderen zetten fiets op slot en bewaren eigen fietssleutel.
• Begeleiders en kinderen hanteren de geldende verkeersregels.
• Daarnaast worden de volgende afspraken gemaakt:
o Twee handen aan het stuur.
o Geen tassen aan het stuur. Rugzakken goed op de rug.
o Niet inhalen.
o Kinderen mogen geen andere kinderen achterop vervoeren.
o Hoe te handelen bij oversteken.
o Volg altijd de aanwijzingen op van de leerkracht, bijv. de leerkracht
roept: ‘paaltje’ of ‘achter elkaar’. Iedereen roept deze boodschap
door.
• Mocht een fiets onderweg stuk gaan, dan laat je de fiets daar afgesloten
staan. Ouders halen die later op. Kind gaat achterop bij de leerkracht.

