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Veiligheid van kinderen waarborgen bij externe activiteiten.  

 

Gerelateerd aan ons motto ‘Leren is krachtig; samen is prachtig’ 

gaan we samen op stap, waarbij onderstaande afspraken 

gelden.  

Relatie met 

Optimus 

Koersplan  

Koersplan ’22-’26: 

‘We bieden leerlingen een breed fundament in hun 

ontwikkeling.’   

Vooraf * Leerkracht bespreekt de plannen voor een buitenschoolse 

activiteit met de directeur  

* De definitieve activiteit wordt doorgegeven aan de directeur, 

zodat deze op de hoogte is en ouders hieromtrent te woord kan 

staan 

* Ouders ontvangen een mail met informatie omtrent de 

activiteit (zie ook Kaart Traktaties) 

* Afgesproken is wie op school bereikbaar is voor calamiteiten 

* Alle begeleiders hebben het noodnummer van de coördinator  
* Optimus heeft voor iedereen een ongevallenverzekering 

afgesloten bij CBO Schoolverzekeringen  
(Tel. +31736140105). Dit betekent dat iedereen die betrokken 

is bij de buitenschoolse activiteit verzekerd is voor ongevallen 

(begeleiders hoeven dus zelf geen ongevallen-

inzittendenverzekering te hebben) 

* Iedere leerkracht zorgt voor een leerlinglijst met 

telefoonnummers en/of ParnasSys-app 

* Auto’s worden niet voor de gekleurde hekken van de school 

geparkeerd i.v.m. veiligheid bij oversteken  

* Iedere begeleider / bestuurder krijgt het adres, in te voeren  

in de navigatie 

* De leerkracht kan parkeergeld van ouders declareren middels 

een declaratieformulier in Visma 

* Zowel bij vertrek als bij aankomst worden de kinderen geteld 

door de eigen leerkracht  

* Vooraf wordt afgesproken in welke bus of auto je zit  

* De BHV-ers zorgen dat er een complete EHBO-koffer 

aanwezig is of vanuit school wordt meegenomen (vooraf inhoud 

checken).  

 

Afspraken tijdens 

de activiteit  

* Kinderen kleiner dan 1.35 m. worden, zowel voor- als 

achterin, in auto’s vervoerd op een goedgekeurd kinderzitje; 



 

 

 

 

 

kinderen groter dan 1.35 m. op kinderzitje of in autogordel 

(laten meenemen van thuis)  
* Het aantal gordels bepaalt het aantal te vervoeren kinderen 
* Tijdens uitstapjes wordt er niet gezwommen  
* Het streven is altijd en BHV-er aanwezig te laten zijn 
* Bij meer dan 30 km. vanaf school rijdt er altijd een extra auto 

mee voor calamiteiten 
* Bij lopende activiteiten lopen kinderen in de maatjesrij 

* Afhankelijk van de activiteit wordt bekeken of begeleiders en 

kinderen veiligheidshesjes dragen  

* Bij oversteken wordt verkeer op rijweg tegengehouden, zodat 

kinderen als totale groep of in kleinere groepjes kunnen 

oversteken 

* Bij vervoer per fiets draagt ieder kind een veiligheidshesje 

* Begeleiders (anders dan ouders)/leerkrachten verstrekken 

geen medicatie (zie Protocol Medicijnverstrekking), tenzij 

hiervoor vooraf schriftelijke toestemming door ouders is 

gegeven.  

* Begeleiders mogen enkel foto’s/filmpjes van hun eigen kind 

maken (zie poster bijlage) 

 

N.B. 

Vervoer voor uitstapjes wordt door klassenouders 

geregeld. 

Er wordt daarbij duidelijk aangegeven of het alleen om 

brengen/halen gaat of dat de rijdende ouders bij de 

activiteit aanwezig blijven.  

 

Als bij vertrek blijkt dat vervoer niet volgens 

bovenstaande richtlijnen mogelijk is, wordt de activiteit 

helaas afgelast. Dit om veiligheid te waarborgen. 

Incidenteel kan de conciërge of directeur gevraagd 

worden te rijden. 

 

Achteraf  Ongevallen worden genoteerd in ParnasSys, ongevallen- en 

incidentenregistratie. 

 

Bijlage AVG poster schooluitstapje 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


