
 
 

 Piet Mondriaan 
 openbare basisschool   
 

 
 

PROTOCOL EXCURSIES/SCHOOLREISJE 
 
Algemeen  
Vast onderdeel van het onderwijsaanbod van de obs Piet Mondriaan is het organiseren van excursies. 
We gaan met de kinderen de echte wereld in om een thema te starten, te verdiepen of verrijken.  
 

● Het reisdoel van de excursie is zo dicht mogelijk bij de school.  
● De reis en de excursie eindigen niet later dan 17:00 uur, m.u.v. kamp groep 8 en een 

lustrumfeest. 
● De teamleider is altijd op de hoogte van het reisdoel, dag en tijden van de excursie, ook 

binnen de wijk (middels werkdocument ‘excursies, bijlage 1).  
● Voorop staat dat al het mogelijke wordt gedaan om de veiligheid van de kinderen zoveel als 

mogelijk te garanderen, zoals o.a. keuze van het vervoermiddel (afhankelijk van afstand, route 
en samenstelling van de groep naar oordeel van de leerkracht en de teamleider). 

● Voor de groepen 1/2 geldt één begeleider op maximaal 4 kinderen, voor de groepen 3/ 4 geldt 
één begeleider op maximaal 5 kinderen. Vanaf groep 5 is dit afhankelijk van de organisatie die 
bezocht wordt.  

● De ouders die vervoeren en/of begeleiden bij excursies krijgen het telefoonnummer mee 
waarop de betrokken leerkracht mobiel te bereiken is. Dit nummer is, voor zover mogelijk, het 
nummer van een mobiele telefoon in eigendom van school of de telefoon van de leerkracht.  

● De leerkracht heeft de mobiele telefoonnummers van de vervoerende/begeleidende ouders. 
De leerkracht heeft de telefoonnummers van de leerlingen op papier bij zich in geval van 
nood. 

● Het vervoer in auto’s geschiedt volgens de wettelijke voorschriften.  
● Bij excursies per boot vergewissen de leerkrachten zich er vooraf van dat er voldoende 

zwemvesten (- of andere vergelijkbare beschermingsmiddelen) voorhanden zijn, die de 
kinderen op en om het water moeten dragen. Dit tenminste voor kinderen zonder 
zwemdiploma en afhankelijk van het jaargetijde (koud water) ook voor kinderen met 
zwemdiploma. Bij geen zwemdiploma, verplicht zwemvest dragen en een ondertekend 
toestemmingsformulier van ouders. 

● Bij reizen per touringcar ook een auto mee in verband met calamiteiten. 
● De groepen 6 t/m 8 mogen, buiten de spits, reizen met het openbaar vervoer. Mochten 

meerdere groepen dezelfde excursie ondernemen reizen zij apart van elkaar. De leerlingen 
brengen een opgeladen OV-chipkaart (of railrunner kaartje) mee naar school. De directie heeft 
enkele OV-chipkaarten achter de hand voor bij noodgevallen.  
In groep 6 reist er één begeleidende ouder op zes leerlingen mee. 
In groep 7 en 8 reizen er twee begeleidende ouders op de gehele groep mee. 

 
Voorafgaand aan de excursie  

1. Maak je plannen aan de ouders bekend. 
2. De leerkracht vult het werkdocument ‘excursies’ in. (zie bijlage 1) 

 
3. Het werkdocument excursies wordt ingeleverd bij de teamleider en ondertekend door de 

leerkracht en teamleider. 
4. Volg de checklist in het werkdocument ‘excursies’. 
5. Maak een groepsindeling. 
6. Zet de groepsindeling aan de achterzijde van het formulier ‘informatie aan vervoerende 

ouders’. (zie bijlage 2) 
7. Reik het formulier ‘informatie aan vervoerende ouders’ uit aan de begeleidende ouders.  
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De wet zegt: ‘Alle kinderen tot 1.35m mogen alleen in een auto vervoerd worden als zij  in een 
goedgekeurd autostoeltje zitten. Omdat het in de praktijk  niet in alle gevallen mogelijk is om daaraan 
te voldoen, is er een uitzondering op vervoer in een auto anders dan eigen ouder. Als kinderen 
incidenteel in andermans auto meerijden, dan mogen kinderen ouder dan drie jaar zonder 
autostoeltje of zitverhoger vervoerd worden. In deze gevallen geldt: kinderen mogen alleen achterin 
de auto in de gordels vervoerd worden. Kinderen mogen alleen over een beperkte afstand vervoerd 
worden. De aanwezige autostoeltjes of zitverhogers moeten wel gebruikt worden.’  
(bron: www.autostoeltjes.veiligheid.nl, gezien: juni 2016) 
 
Verantwoordelijkheid  
De verantwoordelijkheid voor de groep en de organisatie van de excursie berust bij de betrokken 
leerkracht(en). 
De leerkracht zal als dit nodig is de ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid als begeleider 
tijdens de gehele excursie. Zoals het veilig vervoeren van de kinderen en het, met de leerkracht als 
eindverantwoordelijke, toezicht houden op de aan hen toegewezen kinderen.  
De kinderen worden vooraf en tijdens de reis en excursie gewezen op de afspraken en regels die 
vooraf bekend zijn gemaakt door de leerkracht.  
 
Verzekering en aansprakelijkheid  
De organisator, de school, heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is afgesloten 
en geldig gedurende de gehele excursie.  
 
 
Procedure “Leerlingen en auto” 

● Afspraken met begeleidende ouders. 
● Verzamelpunt bij vertrek en aankomst. 
● Melden bij leerkracht bij aankomst. 
● De kinderen worden vervoerd in de gordel.  
● De wet zegt: ‘Alle kinderen tot 1.35m mogen alleen in een auto vervoerd worden als zij  in een 

goedgekeurd autostoeltje zitten. Omdat het in de praktijk  niet in alle gevallen mogelijk is om 
daaraan te voldoen, is er een uitzondering op vervoer in een auto anders dan eigen ouder. Als 
kinderen incidenteel in andermans auto meerijden, dan mogen kinderen ouder dan drie jaar 
zonder autostoeltje of zitverhoger vervoerd worden. In deze gevallen geldt: kinderen mogen 
alleen achterin de auto in de gordels vervoerd worden. Kinderen mogen alleen over een 
beperkte afstand vervoerd worden. De aanwezige autostoeltjes of zitverhogers moeten wel 
gebruikt worden.’ (www.autostoeltjes.veiligheid.nl) 

● Regels voor de leerlingen en deze delen met begeleidende ouders. 
● Telefoonnummer van de leerkracht (mobiel) en van de vervoerders onderling. 

 
 
Procedure “Fietsen met leerlingen”  
Afspraken  

● Alleen in de bovenbouwgroepen (groep 7 en 8) vinden excursies per fiets plaats. 
● De ouders worden ruim van te voren ingelicht en zij dragen er zelf zorg voor dat de fietsen van 

de kinderen aan de wettelijke eisen voldoen.  
● De leerkrachten zorgen voor voldoende begeleiding, afhankelijk van de groepsgrootte, afstand 

en fietsvaardigheid van de leerlingen. 
● Elke deelnemer in de groep draagt een veiligheidshesje. 

 
Afspraken met begeleidende ouders:  

● De fietsroute, plaats van verzamelen en melden bij de leerkracht.  
● Procedure bij oversteken van kruisingen  
● Wat te doen bij pech  
● Gemaakte afspraken met de leerlingen delen met de begeleidende ouders 
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Afspraken met leerlingen:  

● Luisteren naar de begeleiders  
● Twee handen aan het stuur en zitten op het zadel.  
● Aansluiten in de fietsrij. 
● Niet inhalen! 
● Fietsen in tweetallen als de situatie dit toelaat. 
● Iedereen draagt een hesje over de kleding.  
● Bij oranje (en natuurlijk rood) licht wachten, naar inzicht van de begeleider. 
● Bij pech helpt een begeleider.  

 
Procedure pech onderweg  

1. De auto wordt op een plek gezet waar naar inschatting van de vervoerder/begeleider geen 
kans bestaat voor aanrijding door een ander voertuig.  

2. De vervoerder zorgt ervoor dat de kinderen op een plaats zijn c.q. brengt de kinderen naar 
een plaats, waar geen kans bestaat voor aanrijding met een ander voertuig.  

3. De kinderen zijn nooit zonder de vervoerder/begeleider.  
4. De vervoerder belt de leerkracht, informeert deze en maakt afspraken over het vervolg 

en/of de mogelijke oplossing.  
5. De vervoerder belt een hulpdienst.  
6. De vervoerder belt de leerkracht over het vervolg. Het doel is de kinderen zo snel als 

mogelijk weer te voegen bij de groep/de leerkracht. Als de leerkracht ook pech heeft, dan 
koerst men z.s.m. richting het reisdoel en informeert de leerkracht wanneer dit bereikt is.  

7. Als de leerkracht pech krijgt, neemt deze z.s.m. contact op met de andere vervoerders en 
maakt afspraken over wat in de tijd te doen tot de leerkracht zich kan aansluiten bij de 
groep.  

8. Bij schade aan de auto’s bij een excursie stelt de ouder de leerkracht op de hoogte en 
neemt de ouder contact op met eigen verzekeringsmaatschappij. 

 
Procedure bij onwel worden vervoerder/begeleider  

1. De vervoerder/begeleider brengt , als dit kan, z.s.m. de kinderen naar een plaats waar er geen 
gevaar bestaat voor aanrijding door een ander voertuig.  

2. De vervoerder/begeleider belt z.s.m. 112 en daarna de leerkracht of vraagt één van de 
kinderen dit te doen wanneer de begeleider hier niet meer toe in staat is.  

3. De instructies van de hulpdienst en/of de leerkracht worden opgevolgd.  
4. Als de vervoerder/begeleider de leerkracht betreft, dan geldt vanaf punt 2 dat deze na 112, de 

directie van de school belt. 
 

STAPPENPLAN 
1. Maak je plannen aan de ouders bekend. 
2. Informeer naar het maximaal aantal leerlingen per auto; afhankelijk van het aantal reguliere 

zitplaatsen in het voertuig.  
3. Vul het werkdocument in. (bijlage 1) 
4. Maak een groepsindeling. 
5. Zet de groepsindeling aan de achterzijde van het formulier ‘informatie aan vervoerende 

ouders’. (zie bijlage 2) 
6. Reik het formulier ‘informatie aan vervoerende ouders’ uit aan de begeleidende ouders. 
7. Bespreek de rol van de ouder als vervoerder en/of begeleider uitdrukkelijk voor vertrek. 
8. Bespreek voor vertrek met de kinderen de gedragsregels en maak afspraken die volgens de 

leerkracht nodig zijn voor een goed verloop van reis, aankomst, excursie, vertrek en aankomst 
school.  

 
  

3                         PROTOCOL EXCURSIE/SCHOOLREISJE schooljaar 2018-2019 
 
obs Piet Mondriaan is een onderdeel van Kindcentrum Piet Mondriaan  |  Broekzijdselaan 46a  1391 XL  Abcoude 
T 0294 281900  |  E directie@obspietmondriaan.nl  |  www.obspietmondriaan.nl  



 
 
CHECKLIST 
Van te voren worden de volgende zaken geregeld c.q. onder de aandacht gebracht.  
Altijd meenemen: 

● Mobiele telefoon van de leerkracht.  
● Verbandtrommel. De leerkracht vergewist zich ervan dat deze aangevuld is.  
● Leerlingenlijst met telefoonnummers van de ouders op papier eventueel aangevuld met 

Parnassys via de mobiele telefoon (app).  
● Telefoonnummers van de begeleidende ouders. 

 
Meenemen bij fietsen met leerlingen:  

● Mobiele telefoon  
● Telefoonnummer van de leerkracht en de begeleiders  
● Verbandtrommel (zie bij vervoer auto’s)  
● Fluitje  
● Veiligheidshesjes 
● Leerlingenlijst voor telefoonnummers van de ouders of telefoon met ParnasSys 
● Trommel/tas voor de fietssleuteltjes  
● Bandenplak set  
● Fietspomp  
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Bijlage 1 Werkdocument ‘excursies’ 
 
ALGEMENE GEGEVENS 
 
Groep  
Leerkracht   
Datum   
Bestemming   
Adres   
Telefoonnummer bestemming  
Vertrektijd school  
Aankomsttijd bestemming  
Vertrektijd bestemming  
Aankomsttijd bestemming  
Vervoersmiddel  
Aantal vervoerders/begeleiders  
Kosten/ begroting (denk aan; vervoerskosten, 
parkeerkosten, entreekosten) 

 

 
 
Handtekening leerkracht: Handtekening directeur: 
 
 
 
STAPPENPLAN 

1. Maak je plannen aan de ouders bekend. 
2. Informeer naar het maximaal aantal leerlingen per auto; afhankelijk van het aantal reguliere 

zitplaatsen in het voertuig.  
3. Vul het werkdocument in. (bijlage 1) 
4. Maak een groepsindeling. 
5. Zet de groepsindeling aan de achterzijde van het formulier ‘informatie aan vervoerende 

ouders’. (zie bijlage 2) 
6. Reik het formulier ‘informatie aan vervoerende ouders’ uit aan de begeleidende ouders. 
7. Bespreek de rol van de ouder als vervoerder en/of begeleider uitdrukkelijk voor vertrek. 
8. Bespreek voor vertrek met de kinderen de gedragsregels en maak afspraken die volgens de 

leerkracht nodig zijn voor een goed verloop van reis, aankomst, excursie, vertrek en aankomst 
school. 

 
CHECKLIST 
Van te voren worden de volgende zaken geregeld c.q. onder de aandacht gebracht.  
Altijd meenemen: 

● Mobiele telefoon van de leerkracht.  
● Verbandtrommel. De leerkracht vergewist zich ervan dat deze aangevuld is.  
● Leerlingenlijst met telefoonnummers van de ouders op papier eventueel aangevuld met 

Parnassys via de mobiele telefoon (app).  
● Telefoonnummers van de begeleidende ouders. 
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Meenemen bij fietsen met leerlingen:  

● Mobiele telefoon  
● Telefoonnummer van de leerkracht en de begeleiders  
● Verbandtrommel (zie bij vervoer auto’s)  
● Fluitje  
● Veiligheidshesjes 
● Leerlingenlijst voor telefoonnummers van de ouders of telefoon met ParnasSys 
● Trommel/tas voor de fietssleuteltjes  
● Bandenplak set  
● Fietspomp  
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Bijlage 2 formulier ‘informatie aan vervoerende ouders’ 
 
 
Procedure “Leerlingen en auto” 

● Afspraken met begeleidende ouders. 
● Verzamelpunt bij vertrek en aankomst. 
● Melden bij leerkracht bij aankomst. 
● De kinderen worden vervoerd in de gordel.  
● De wet zegt: ‘Alle kinderen tot 1.35m mogen alleen in een auto vervoerd worden als zij  in een 

goedgekeurd autostoeltje zitten. Omdat het in de praktijk  niet in alle gevallen mogelijk is om 
daaraan te voldoen, is er een uitzondering op vervoer in een auto anders dan eigen ouder. Als 
kinderen incidenteel in andermans auto meerijden, dan mogen kinderen ouder dan drie jaar 
zonder autostoeltje of zitverhoger vervoerd worden. In deze gevallen geldt: kinderen mogen 
alleen achterin de auto in de gordels vervoerd worden. Kinderen mogen alleen over een 
beperkte afstand vervoerd worden. De aanwezige autostoeltjes of zitverhogers moeten wel 
gebruikt worden.’ (www.autostoeltjes.veiligheid.nl) 

● Regels voor de leerlingen en deze delen met begeleidende ouders. 
● Telefoonnummer van de leerkracht (mobiel) en van de vervoerders onderling. 

 
De wet zegt: ‘Alle kinderen tot 1.35m mogen alleen in een auto vervoerd worden als zij  in een 
goedgekeurd autostoeltje zitten. Omdat het in de praktijk  niet in alle gevallen mogelijk is om daaraan 
te voldoen, is er een uitzondering op vervoer in een auto anders dan eigen ouder. Als kinderen 
incidenteel in andermans auto meerijden, dan mogen kinderen ouder dan drie jaar zonder 
autostoeltje of zitverhoger vervoerd worden. In deze gevallen geldt: kinderen mogen alleen achterin 
de auto in de gordels vervoerd worden. Kinderen mogen alleen over een beperkte afstand vervoerd 
worden. De aanwezige autostoeltjes of zitverhogers moeten wel gebruikt worden.’  
(bron: www.autostoeltjes.veiligheid.nl, gezien: juni 2016) 
 
Procedure pech onderweg  

1. De auto wordt op een plek gezet waar naar inschatting van de vervoerder/begeleider geen 
kans bestaat voor aanrijding door een ander voertuig.  

2. De vervoerder zorgt ervoor dat de kinderen op een plaats zijn c.q. brengt de kinderen naar 
een plaats, waar geen kans bestaat voor aanrijding met een ander voertuig.  

3. De kinderen zijn nooit zonder de vervoerder/begeleider.  
4. De vervoerder belt de leerkracht, informeert deze en maakt afspraken over het vervolg en/of 

de mogelijke oplossing.  
5. De vervoerder belt een hulpdienst.  
6. De vervoerder belt de leerkracht over het vervolg. Het doel is de kinderen zo snel als mogelijk 

weer te voegen bij de groep/de leerkracht. Als de leerkracht ook pech heeft, dan koerst men 
z.s.m. richting het reisdoel en informeert de leerkracht wanneer dit bereikt is.  

7. Als de leerkracht pech krijgt, neemt deze z.s.m. contact op met de andere vervoerders en 
maakt afspraken over wat in de tijd te doen tot de leerkracht zich kan aansluiten bij de groep.  

8. Bij schade aan de auto’s bij een excursie stelt de ouder de leerkracht op de hoogte en neemt 
de ouder contact op met eigen verzekeringsmaatschappij. 

 
Procedure bij onwel worden vervoerder/begeleider  

1. De vervoerder/begeleider brengt , als dit kan, z.s.m. de kinderen naar een plaats waar er geen 
gevaar bestaat voor aanrijding door een ander voertuig.  

2. De vervoerder/begeleider belt z.s.m. 112 en daarna de leerkracht of vraagt één van de 
kinderen dit te doen wanneer de begeleider hier niet meer toe in staat is.  

3. De instructies van de hulpdienst en/of de leerkracht worden opgevolgd.  
4. Als de vervoerder/begeleider de leerkracht betreft, dan geldt vanaf punt 2 dat deze na 112, de 

directie van de school belt. 
 
 
Voor groepsindeling z.o.z. 
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Bijlage 3 formulier ‘informatie aan vervoerende ouders’ 
 
 
Procedure “Fietsen met leerlingen”  
Afspraken  

● Alleen in de bovenbouwgroepen (groep 7 en 8) vinden excursies per fiets plaats. 
● De ouders worden ruim van te voren ingelicht en zij dragen er zelf zorg voor dat de fietsen van 

de kinderen aan de wettelijke eisen voldoen.  
● De leerkrachten zorgen voor voldoende begeleiding, afhankelijk van de groepsgrootte, afstand 

en fietsvaardigheid van de leerlingen. 
● Elke deelnemer in de groep draagt een veiligheidshesje. 

 
Afspraken met begeleidende ouders:  

● De fietsroute, plaats van verzamelen en melden bij de leerkracht.  
● Procedure bij oversteken van kruisingen. 
● Wat te doen bij pech? 
● Gemaakte afspraken met de leerlingen delen met de begeleidende ouders. 

 
Afspraken met leerlingen:  

● Luisteren naar de begeleiders  
● Twee handen aan het stuur en zitten op het zadel.  
● Aansluiten in de fietsrij. 
● Niet inhalen! 
● Fietsen in tweetallen als de situatie dit toelaat. 
● Iedereen draagt een hesje over de kleding.  
● Bij oranje (en natuurlijk rood) licht wachten, naar inzicht van de begeleider. 
● Bij pech helpt een begeleider.  
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