Beleidsdocument vrijwilligers, hulpouders
Inleiding
Op alle scholen van Karakter zijn hulpouders en soms ook vrijwilligers actief. Voor deze
ouders/vrijwilligers gelden de afspraken uit de gedragscode die te vinden is in het veiligheidsplan van
onze scholen. We hanteren t.a.v. hulpouders/vrijwilligers een aantal spelregels voor een prettige
omgang met elkaar en we maken in het kader van de veiligheid van onze kinderen gebruik van een
vervoersprotocol. In dit document komt u beiden tegen.

Omgaan met elkaar
1. De spelregels
Het is bijzonder fijn dat onze scholen te maken hebben met zoveel enthousiaste ouders/vrijwilligers,
die op verschillende terreinen ingezet kunnen worden om zodoende de kinderen te verzekeren van
een optimale begeleiding. In het kader van de preventie seksuele intimidatie / machtsmisbruik heeft
onze school te maken met gedragsregels voor personeelsleden.
Daarnaast maken we aan het begin van het schooljaar steeds afspraken met de kinderen hoe we ons
gedragen op en rond de school. Daarom leek het ons logisch om dat ook voor alle ouders/vrijwilligers
te doen die binnen onze school op vele gebieden hulpverlenen.
Samen met leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is de inhoud van deze notitie
besproken en wordt dit stuk op de website geplaatst.

2. Algemene omgangsregels:
1. Begroet de ander en neem afscheid.
2. Accepteer en respecteer de ander zoals hij is.
3. Spreek elkaar altijd rustig en met respect aan.
a. Doe dat in correct taalgebruik.
b. Zeg de ander wat je voelt als je iets niet prettig vindt.
c. Niet uitschelden, uitlachen en roddelen.
d. Luister naar elkaar en probeer elkaar te helpen.
4. Respecteer andermans eigendommen, dus ook die van kinderen.
5. Praat niet negatief over ouders, leerlingen en teamleden, of verwijs naar de plaats
waar de kritiek uitgesproken moet worden.
6. Gebruik nooit geweld.

3. Omgang met leerlingen
1. Maak duidelijke afspraken, overleg die met de leerkracht en kom ze na.
2. Wees open en eerlijk; oordeel rechtvaardig.

3. Bespreek problemen, misverstanden of moeilijkheden met kinderen en met de betreffende
leerkracht.
4. Zorg voor een fijne sfeer.
5. Bespreek alle zaken waarover vragen zijn zo mogelijk meteen na de activiteit.

4. Omgang met andere hulpouders/vrijwilligers
1. Heb vertrouwen in elkaar, steun elkaar, wees eerlijk, meelevend en hulpvaardig.
2. Kom afspraken na.

Vervoersprotocol
1. Samen verantwoordelijk
Om ons onderwijsaanbod te verrijken en een zinvolle invulling te geven zullen er regelmatig kleine en
grotere uitstapjes en excursies worden georganiseerd. Bij kleine afstanden (maximaal vijf kilometer)
kan er gelopen worden. Bij iets grotere afstanden kunnen de leerlingen vanaf groep vijf ook met de
fiets. Bij grotere afstanden zal ook vaak gebruik gemaakt worden van de auto. Vanzelfsprekend altijd
onder begeleiding van team en ouders.
In de wet is er niets geregeld over de verantwoordelijkheden van scholen, ouders en gemeenten ten
aanzien van de leerlingbegeleiding en het leerlingenvervoer bij excursies. Wij gaan uit van
verstandige en verantwoordelijke leerkrachten en ouders, die altijd de veiligheid in acht nemen, net
als zij dat doen in de privésfeer wanneer zij hun eigen kinderen vervoeren.
De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de kinderen tijdens excursies is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van team en ouders. De school zorgt voor een zo groot mogelijke veiligheid en
stimuleert deze.
Veilig vervoer is:
• Als er niet te veel kinderen in een auto of bus worden vervoerd,
• Als er goedgekeurde beveiligingsmiddelen zijn,
• Als er voldoende begeleiding is (per vijf leerlingen één begeleider)
• Als er in- en uitgestapt wordt op een veilige plaats.

2. De Wegenverkeerswet (WVW)
In de Wegenverkeerswet wordt het vervoer van kinderen in personenauto's geregeld, wanneer er
geen sprake is van betaling. Ook het vervoer met busjes, die de gemeenten en scholen zelf hebben
aangeschaft, valt onder deze wet.
Hoeveel kinderen mogen mee in een personenauto?
De WVW hanteert geen getalsmatige norm1 ten aanzien van het aantal te vervoeren kinderen. De
basisregel is echter, dat de verkeersveiligheid niet in gevaar mag worden gebracht.

3. Afspraken vervoer per auto
1. We maken alleen gebruik van auto’s met gordels voor en achter in de auto. Het aantal te
vervoeren kinderen per auto is direct afhankelijk van het aantal gordels. Elk kind moet in
de gordel kunnen.
2. Kinderen jonger dan 12 jaar en kleiner dan 1 meter 50, moeten de driepuntsgordel
gebruiken als heupgordel (bovenste riem achter de rug langs), tenzij er een stoelverhoger
aanwezig is; dan kan de driepuntsgordel normaal gebruikt worden.
1

N.B.: Een busje is een personenauto als het niet meer dan 8 zitplaatsen heeft, de chauffeur niet
meegerekend. Het moet dan wel een personenkentekenbewijs hebben en niet zwaarder wegen dan
3500 kg.

3. Kinderen jonger dan 12 jaar en kleiner dan 1 meter 50 worden niet voor in de auto
vervoerd, tenzij er een stoelverhoger aanwezig is; de driepuntsgordel wordt dan
gebruikt.
4. Kinderen ouder dan 12 jaar en/of groter dan 1 meter 50 mogen, in de driepuntsgordel,
voorin vervoerd worden.
5. Leerkrachten controleren zoveel mogelijk of een en ander verloopt en voldoet aan de
afspraken. Het is echter niet altijd mogelijk om als leerkracht alles te controleren.
Ouders/verzorgers die aanbieden om te rijden dienen op de hoogte te zijn van de
gestelde afspraken.
6. Bij calamiteiten wordt altijd eerst een beroep gedaan op de eigen verzekering van de
ouder/verzorger. Conform de afspraken met de schoolverzekeraar.
7. Ouders zullen elke keer worden gewezen op een aantal voorwaarden waaraan moet
worden voldaan:
• De auto moet APK gekeurd zijn.
• De chauffeur dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor het voertuig.
• De chauffeur mag geen medicijnen gebruiken die het reactie vermogen kunnen
Beïnvloeden.
• De chauffeur mag geen andere middelen tot zich hebben genomen die het
rijgedrag zouden kunnen beïnvloeden (alcohol, verdovende middelen, etc.).
• Van de chauffeur wordt een veilige rijstijl verwacht conform de geldende regels.
• Elke automobilist is volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen
(WA) verplicht zich te verzekeren tegen schade aan derden. Derden kunnen ook de
inzittenden zijn van de auto. Zowel materiële als immateriële schade is hiermee gedekt.
• De school heeft voor alle kinderen een scholierenongevallenverzekering afgesloten. Dat
is een verzekering tegen schade aan het lichaam in allerlei gradaties. Die verzekering
geldt ook als kinderen op kamp of op excursie zijn en ook als ze meerijden met andere
ouders. U hoeft dus geen speciale inzittendenverzekering hiervoor af te sluiten. Zie
verder uw verzekeringspolis.
• Houd u minimaal aan de wet!
• Vervoer niet meer personen dan er zitplaatsen zijn.
• Laat kinderen bij voorkeur achterin zitten Als kinderen achter in de auto zitten, is dat
veiliger voor de bestuurder en het kind. Jongere kinderen moeten bij het ontbreken van
een kinderbeveiligingsmiddel sowieso achterin!
• Maak met kinderen de volgende afspraken:
o Stap pas in als dat gezegd wordt.
o Val elkaar en de chauffeur niet lastig.
o Doe de gordel om en houd die om tijdens het rijden.
o Blijf van de ramen en deuren af.
o Stap pas uit als dat gezegd wordt.

4. Afspraken te voet en per fiets
1. Te voet
• Voetgangers moeten gebruik maken van het trottoir of het voetpad.
• Voetgangers gebruiken het fietspad als er geen trottoir of voetpad is.

•

Is er ook geen fietspad, dan moeten voetgangers de wegberm gebruiken of de uiterste
zijde van de rijbaan.

2. Per fiets
• De fietser moet gebruik maken van het fietspad indien dit aanwezig is en anders moet
aan de meest rechterzijde van de weg gefietst worden.
• Natuurlijk moet de fiets aan de veiligheidseisen voldoen. Fietsers mogen met zijn tweeën
naast elkaar fietsen mits zij het overige verkeer niet in gevaar brengen. Fietsaanhangers
mogen niet meer dan 1 meter breed zijn en ze moeten voorzien zijn van reflectoren.
• De leerkracht bepaalt of zijn/haar groep gezamenlijk kan fietsen.
• De leerkracht zorgt voor voldoende begeleidende ouders/teamleden.
• In de groep worden van tevoren duidelijk afspraken gemaakt in aanwezigheid van de
begeleiders (bij welk teken stoppen, wat te doen als de helft moet wachten voor rood,
wie fietsen er naast elkaar, etc.)
• Er mogen geen kinderen bij iemand achterop zitten.
• Alle deelnemers dragen een reflecterend hesje dat door school wordt verzorgd.

Tot slot
Slotbepalingen:
• Bij zaken, die niet in dit document worden genoemd, beslist de directie zoveel mogelijk na
overleg met het team.
• De bepalingen en afspraken in dit document mogen niet in strijd zijn met de klachtenregeling
en het overige beleid, zoals die door het bevoegd gezag zijn vastgelegd.

