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Inleiding
Excursies vormen een vast onderdeel van het onderwijsleerprogramma. Voor kinderen wordt
hiermee een relatie gelegd naar de wereld buiten de school en de school. Ook in
cultuur(historisch) perspectief en in het kader van techniek zijn excursies van grote
educatieve waarde.
Daarnaast dragen excursies ook bij aan de verkeersopvoeding. Kortom excursies zijn
waardevolle interventies die bijdragen aan een rijke leeromgeving van kinderen.
Het belangrijkste uitgangspunt is dat de veiligheid van de kinderen (zoveel mogelijk)
gegarandeerd is.
Het streven is om de afstand bij excursies zo kort mogelijk te houden. Daardoor kunnen we
het volgende stappenplan hanteren.
1. Is de afstand te voet te overbruggen in relatie tot de (tijds)investering en
(verkeers)veiligheid? Zo ja: zie lopend + formulier excursies
2. Is de afstand met de fiets te overbruggen in relatie tot de (tijds)investering en
(verkeers)veiligheid ? Zo ja: zie fietsend + formulier excursies
3. Moet de afstand met auto’s overbrugd worden? Zo ja, zie auto’s + formulier excursies
4. Wordt de afstand overbrugd met een bus? Zo ja, zie bus + formulier excursies

Lopend
Als een excursie op loopafstand ligt, wordt deze ook op deze manier afgelegd.
Criteria: groep 1-2: maximale looptijd enkele reis: maximaal 15 minuten
Voor iedere hogere groep komt er 5 minuten looptijd bij. Dus voor groep 8 geldt een
maximale looptijd van 45 minuten.
Naast de leerkracht is er altijd een tweede begeleider/ster. De leerkracht bepaalt wie voorop
en wie achteraan loopt. De route is van tevoren doorgesproken en hoe te handelen bij
kruispunten is afgestemd.
De leerkracht neemt een reisverbandtrommeltje mee en een mobiele telefoon.
Het mobiele telefoonnummer van de leerkracht is bekend bij de leidinggevende.
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de leerkracht.
De kinderen en de begeleiders dragen hesjes.

Fietsend
Als een excursie op fietsafstand ligt wordt deze ook op deze manier afgelegd.
Criteria:
- Groep 1-2 tot en met groep 4: nooit fietsend naar een excursie.
- Groep 5: maximale fietsafstand (enkele reis) 3 tot 4 km;
- Groep 6: maximale fietsafstand (enkele reis) 4 tot 6 km
- Groep 7: maximale fietsafstand (enkele reis) 6 tot 8 km
- Groep 8: maximale fietsafstand (enkele reis) 8 tot 10 km.
De afstand is te verifiëren door middel van een routeplanner. De leerkracht kan beredeneerd
afwijken van deze afstanden.
De leerkracht neemt een reisverbandtrommeltje mee en een mobiele telefoon.
Het mobiele telefoonnummer is bekend bij de direct leidinggevende. De
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de leerkracht.
Naast de leerkracht is er altijd tenminste één begeleider.
De kinderen dragen hesjes.
De begeleiders dragen hesjes. De leerkracht heeft een fluitje.
De fietsroute is doorgesproken met de begeleider tevens is de procedure doorgesproken bij
het oversteken van kruisingen en hoe te handelen bij verkeerslichten.
Bij calamiteiten geldt de basisregel: de zorg/verantwoordelijkheid voor de grote groep gaat
boven individuele zorg tenzij bij fysieke verwondingen.
Handelingswijzer bij een kapotte fiets:
Bij een kapotte fiets (band, ketting eraf, e.d.) wordt de desbetreffende fiets gestald op een
herkenbare plaats. Het kind wordt veilig achterop genomen.
De ouders worden geïnformeerd en halen de fiets op.
Handelingswijzer bij valpartij met zeer beperkt letsel (schaafwonden e.d.):
De groepsleerkracht verzorgt de wond (ontsmetten en evt. pleister plakken). De ouders
worden later geïnformeerd i.v.m. eventuele vaccinatie straatvuil.
De tweede begeleider krijgt de verantwoordelijkheid om met de overige leerlingen op een
veilige plaats te wachten. De leerlingen volgen de instructies op van de begeleider.
Handelingswijzer bij valpartij met (uitgebreid) letsel
De groepsleerkracht zorgt eerst voor de nodige medisch hulp (bijv. EHBO inschakelen,
ambulance bellen). Vervolgens belt hij/zij naar school en stelt de leidinggevende op de
hoogte. Deze geeft eventueel alle relevante gegevens door (adres leerling, huisarts). De
leidinggevende licht ook de ouder(s) in en neemt maatregelen die op dat moment adequaat
zijn (bijv. ambulance bellen, huisarts bellen, vervoer regelen).
De fiets blijft achter en ouders halen de fiets op.
Afspraken met de kinderen:
- luisteren naar de begeleiders;
- fietsen, indien de verkeerssituatie toestaat, in tweetallen naast elkaar;
- indien de fietsers achter elkaar moeten gaan rijden, versnelt de fietser aan de
rechterzijde iets, de fietser aan de linkerzijde voegt achter in;

-

oversteken bij groen licht; indien er sprake is van een colonne doorgaan met
oversteken ondanks het oranje of rode licht mits de leerkracht/begeleider als
verkeersregelaar fungeert;
sleuteltjes inleveren bij de leerkracht?

Auto’s
Als kinderen met auto’s naar een excursie gaan, worden de wettelijke bepalingen nageleefd.
De leerkracht heeft van tevoren voldoende routebeschrijvingen beschikbaar voor rijdende
ouders. Ouders hebben een geldend rijbewijs, een inzittendenverzekering en een
goedgekeurde auto. Het aantal gordels is bepalend voor het aantal te vervoeren kinderen.
De leerkracht neemt een reisverbandtrommel mee en een mobiele telefoon. Het nummer is
bekend bij de direct leidinggevende. De verantwoordelijkheid ligt bij de leerkracht. Tevens
zorgt de leerkracht ervoor dat de mobiele telefoonnummers van meerijdende ouders bekend
zijn bij de direct leidinggevende.
Handelingswijzer rijdende ouders
De ouders rijden zoveel mogelijk op eigen initiatief naar de plaats van de excursie of “in
colonne” van maximaal twee auto’s in verband met verkeersveiligheid.
De ouders hebben een routebeschrijving en/of gebruiken een navigatiesysteem.
Alle ouders hebben een mobiele telefoon bij zich en gebruiken deze conform wettelijke
bepalingen.
Indien ouders niet meegaan met de excursie maar bijv. een eigen activiteit ontplooien dan
melden ze zich af en aan bij de groepsleerkracht.
Handelingswijzer bij ongevallen
Indien er sprake is van een ongeval met alleen blikschade aan de auto handelt de
desbetreffende ouder volgens de wet en bepalingen van de verzekeringsmaatschappij. Hij/zij
wisselt gegevens uit met betrokkenen.
De leidinggevende wordt op de hoogte gesteld. Hij/zij stelt de ouders van de kinderen van
de desbetreffende ouders op de hoogte. Hij/zij is ook verantwoordelijk voor eventuele
nazorg van de kinderen.
De overige ouders rijden met de kinderen terug naar school.
Ongeval met letselschade.
In dat geval wordt altijd 1-1-2 gebeld voor een ambulance.
De direct leidinggevende wordt op de hoogte gesteld en deze informeert de ouders.
Hij/zij richt in de school een opvangruimte in voor alle ouders (en kinderen van de
desbetreffende groep).
De overige leerlingen worden opgehaald; de coördinatie ligt bij de direct leidinggevende.
De overige ouders rijden met de kinderen terug naar school en worden door de direct
leidinggevende opgevangen.

Handelingswijzer bij pech / file / …..
De ouder informeert de groepsleerkracht en de direct leidinggevende. Laatstgenoemde
coördineert / stemt af om de gestrande leerlingen op te halen.
De ouder kan pechhulp inschakelen maar kan de kosten niet verhalen op de school.
Afspraken met leerlingen:
- de leerlingen luisteren naar de bestuurder;
- de leerlingen leiden de bestuurder niet af;
- de leerlingen houden de auto netjes (wikkels van snoepjes e.d. worden in de eigen
jaszak bewaard);
- de leerlingen stappen in/uit als er toestemming verleend is door de bestuurder.

Bus
De verantwoordelijkheid berust in eerste instantie bij één leerkracht. Deze heeft de
verantwoordelijkheid om alle mobiele nummers door te geven aan de direct leidinggevende.
In gevallen van een calamiteit (ongeluk, vertraging) e.d. wordt dit doorgegeven aan de
direct leidinggevende. Deze coördineert dat ouders worden ingelicht.
Bij algemene schoolreis is er een aanspreekpunt op school. De direct leidinggevende
coördineert. Hij heeft de beschikking over de gegevens van de kinderen, team en de ouders.
M.b.v. mobiele telefonie kan hij iedereen bereiken en kunnen groep-apps aangemaakt
worden. In iedere bus zit één verantwoordelijke leerkracht die bij calamiteiten in de geest
van het hier bovenstaande handelt.
Onder de “leidinggevende” wordt de directie verstaan en bij afwezigheid benoemt deze een
vervanger. De eerste keuze daarbij valt dan op de bouwcoördinatoren.

Leilinde WhatsApp
Doel:
• Bereikbaarheid vergroten,
• In korte tijd een grote groep betrokkenen kunnen informeren,
In te zetten bij uitstapjes en excursies van groepen; leerkrachten en ouders kunnen elkaar
op de hoogte houden van calamiteiten. Op deze manier kunnen afspraken uitgewisseld
worden, zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn en ook daarnaar kunnen handelen.
Bij het gebruik van een groepsWhatsApp horen ook spelregels.
•
•
•
•
•
•
•
•

De groepsWhatsApp is bedoeld voor leerkrachten en ouders.
De WhatsApp-groep mag alleen gebruikt worden waar het voor bedoeld is en niet
voor onderling contact/privéberichten.
De WhatsApp-groep is alleen bedoeld voor de nader te benoemen activiteit
In de De WhatsApp-groep is alleen bedoeld voor de nader te benoemen activiteit
Let op het taalgebruik en ga zorgvuldig om met het doorsturen van foto’s
De leerkracht is verantwoordelijk voor het aanmaken van een WhatsApp-groep
Deelnemers dienen te beschikken over een smartphone met WhatsApp
De 06-nummers zijn voor alle deelnemers zichtbaar. De deelnemers moeten
instemmen met de beperkingen op privacy binnen de groep waarin ze deelnemen.

Formulier excursies
Ingevuld door:

1. Groep(en):
2.

Aantal leerlingen:

Naam begeleider 1:

Tel.nr.

Naam begeleider 2:

Tel.nr.

Naam begeleider 3:

Tel.nr.

Bestemming
Adres:
Telefoonnr.

Datum excursie
Vertrek school
Aankomsttijd
(verwacht)
Vertrektijd
(verwacht)
Aankomst school

Vervoer
Kosten

Vervoer: €
Entree: €
Attentie: €
Totaal: €

Informatie naar
ouders
Aandachtspunten

- is de surveillancebeurt overgenomen?
- zijn de overblijfouders geïnformeerd?
- hoe te handelen bij

