
KWALITEITSKAART VEILIG OP PAD 

Kaart 9.6.2  Veiligheid  

Verantwoordelijke  School, ouders, leerlingen 

Geëvalueerd Juli 2022 

Doel 

De Regenboog streeft ernaar in alle facetten een veilige school te zijn. 

Als team voelen wij ons in relatie en verbinding met ouders en leerlingen 

verantwoordelijk voor de gehele veiligheid in en rondom de school. 

Aanleiding 

Veel veiligheidsaspecten zijn vastgelegd in wetten. De wet verplicht de school aan 

de veiligheidseisen te voldoen om ongelukken te voorkomen. Naast wettelijke 

regels speelt binnen het veiligheidsaspect ook het gedrag van de gebruikers van 

de school en omgeving een grote rol. Daarom zijn goede afspraken met het team, 
ouders en leerlingen onmisbaar. 

 

Welke wetten betrekking hebben op de school, hoe aansprakelijkheid geregeld is 

en hoe informatie over hoe huisregels opgesteld en geëvalueerd worden, is 

vastgelegd in ons ontruimings- en schoolveiligheidsplan. 
 

Aanpak 

Veiligheid op school is een gezamenlijke verantwoordelijkheid; van de directie, de 

leerkrachten, de medezeggenschapsraad, de ouders én de leerlingen. De 

directeur bewaakt het, maar zowel op het gebied van fysieke veiligheid als op  
sociale veiligheid hebben personeelsleden taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden. Om al deze activiteiten efficiënt in goede banen te leiden, 

ligt de coördinatie in handen van een vast persoon (preventiemedewerker) op 

school. Dat is organisatorisch makkelijker en schept duidelijkheid voor iedereen. 

Daarnaast zijn bij het opzetten en uitvoeren van een goed veiligheidsbeleid 

verschillende externe partijen in en om de school betrokken. Denk aan gemeente, 
politie en oudercommissie Brabants Veiligheids Label (BVL). 

 

Algemene afspraak 

Bij activiteiten die door school georganiseerd worden, geldt dat er altijd 

voldoende begeleiding aanwezig is, waaronder tenminste één leerkracht. 
 

Bij activiteiten waarbij kinderen per auto of bus naar een activiteit begeleid  

worden, gelden om bij calamiteiten adequaat te handelen, de volgende regels: 

- de groepsverdeling staat op papier en is op school bekend. 

- telefoonnummers van de rijouders staan erachter genoteerd. 
- Er worden tussentijds geen wisselingen aangebracht. Heen en terug 

dezelfde indeling. 

- De leerkracht neemt een leerlingenlijst mee (of via app) met adres en 

telefoonnummers. 

 

Vervoer en veiligheid 
De veiligheid van onze leerlingen staat te allen tijde voorop. Daarvoor hebben we 

een aantal afspraken gemaakt: 

 

Parkeren 

In verband met de veiligheid van spelende en overstekende kinderen, is het niet 
toegestaan om te stoppen of te parkeren op de weg voor de school, maar alleen 

in de daarvoor bestemde parkeervakken.  

Voor onze school zijn twee soorten parkeervakken: 



• De schuine insteekvakken richting Runstraat zijn bedoeld om te parkeren; U 
mag dan uitstappen voor bijv. een bezoek aan school of het ophalen van uw 

kind; 

• De rechte parkeervakken bij de stoep aan de zijde van de speelplaats; Deze 

vakken zijn alleen bedoeld om uw kind te laten in- en uitstappen (Zoen en zoef 

zone). U mag daar tussen 8.00-14.30 uur niet parkeren.  

 
We adviseren u te parkeren bij de kerk of de huisartspraktijk. 

 

Veilig mee in de auto 

Wij vervoeren regelmatig uw kind voor uitstapjes. Hieronder een overzicht van de 

regels die we hanteren: 
• Uw kind kleiner dan 1.35 m: goedgekeurd kinderzitje; 

• Uw kind groter dan 1,35 m en volwassenen: autogordel en zo nodig ook een 

goedgekeurd kinderzitje (zitverhoger); 

• Vervoer nooit meer kinderen per auto dan er zitplaatsen en gordels zijn; 

• Voor het incidenteel, over beperkte afstand (max. 50 km) vervoeren van 
andermans kind (vanaf 3 jaar) is het gebruik van een autostoeltje of verhoger 

niet verplicht. Wel moet een gordel gedragen worden; 

• Indien u het op prijs stelt dat uw kind in een kinderzitje vervoerd wordt, 

adviseren wij u dit tijdens een schoolreisje of excursie zelf aan uw kind mee te 

geven. 
 

Veilig te voet 

• Kinderen lopen 2 aan 2 en blijven in de rij, met minimaal 1 begeleider per 

groep; 

• Begeleiders en/of leerlingen dragen buiten de bebouwde kom 

veiligheidshesjes; 
• Bij elke oversteek wacht de groep totdat alle leerlingen bij de oversteekplaats 

aanwezig zijn; 

• De leerkracht of begeleider blokkeert de rijweg bij het oversteken; 

 

Veilig te fiets 
• Kinderen fietsen twee aan twee en blijven in de rij, met minimaal één 

begeleider vooraan en één achteraan; 

• Begeleiders en/of leerlingen dragen veiligheidshesjes; 

• Bij elke oversteek wachten de uw kind totdat alle leerlingen bij de 

oversteekplaats aanwezig zijn; 
• De leerkracht of begeleider blokkeert de rijweg bij het oversteken. 
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