
Protocol VERVOER BSO. 

Doel: 

Er voor zorgen dat het vervoer van school naar BSO locatie RKDVC volgens de 

gezamenlijke regels met betrekking tot de veiligheid van de kinderen plaatsvinden. 

Waarom? 

Kinderen vervoeren op openbare wegen brengen ook een risico met zich mee; in dit 

protocol en bijbehorende werkinstructie staat hoe wij met deze risico’s omgaan. 

Verankering:                                                                               

Pedagogisch beleid en het Veiligheid en gezondheidsbeleid. 

Wie is uitvoerend verantwoordelijk?                                                        

Pedagogisch medewerkers. 

 Wie is in de lijn eerstverantwoordelijk?                                           

 Directie. 

  

Werkwijze: 
Op schooldagen: maandag, dinsdag en donderdag bieden wij BSO aan. De BSO 

vindt plaats bij voetbalvereniging RKDVC.  

Alle auto's van de leiding is voorzien van driepunt gordels.  

Sluitingstijden scholen: 

 Basisschool Duinsprong: 14.30 / Basisschool Jong Leren: 15.00 / Basisschool Olof 

Palme: 15.15 

 

 

In de werkinstructie vervoer staat beschreven hoe wij deze voorbereiden en welke 

veiligheidsmaatregelen wij nemen 

  

Werkinstructie vervoer 

Deze werkinstructie hoort bij het protocol vervoer 

Deze werkinstructie wordt toegepast wanneer: 



40 schoolweken op maandagen / dinsdagen / donderdagen 

Deze werkinstructie wordt uitgevoerd door: 

Pedagogisch medewerkers en directie 

Werkinstructie vervoer van scholen: 

 

 
1.  Geef het goede voorbeeld bij het ophalen van de kinderen met betrekking tot 
verkeersregels en veiligheid. 
2. De ouders hebben toestemming gegeven hiervoor op plaatsingsformulier 

3. Het volgende wordt altijd meegenomen: Mobiele telefoon, de ingevulde 
presentielijst, EHBO pakket,  
4. Bij BSO-kinderen;  De kinderen van 4-7 jaar lopen twee-aan-twee, hand-in–
hand. De oudere kinderen (8-12 jaar) zijn zelfstandiger en hoeven niet hand in 
hand te lopen. Eén pedagogisch medewerker loopt voorop, tot 4 kinderen. Bij 
meerder kinderen één pedagogisch medewerker voorop en/ of een 
pedagogisch medewerker/ stagiaire loopt achteraan de groep. 
5. Bij het oversteken regelen de pedagogisch medewerker(s) en/of stagiaire het 
verkeer. De groep steekt altijd rustig en in één keer over. 
6.De bestemming en het vervoer naar de bestemming toe worden zorgvuldig 
gepland ,zie route, en er wordt aan alle veiligheidsvoorwaarden zoals 
omschreven in de Wegenverkeerswet voldaan; kinderen worden bijvoorbeeld 
vervoerd in een voor de leeftijd geschikte autostoel en de vervoerende 
pedagogisch medewerker is in bezit van een geldig rijbewijs en verzekering 

        7.Gerard/José/pedagogisch medewerker halen eerst Duinsprong  
        uit school 15.00. 
        8.Gerard/José/pedagogisch medewerker zijn om 14.45 uur op locatie RKDVC.       
        Vervolgens zet de leidster fruit ed. klaar en haalt eventueel  
        kinderen uit de taxi bus.  
       9.Gerard/José/BSO leidster haalt de kinderen vanuit de school Jong Leren en 
       Olof Palme en brengt deze naar RKDVC / of worden in taxi busje  
       VAN DRIEL gezet 
      10.Er zal bij 10 kinderen of minder altijd een stagiaire / medewerkster of tweede            
       leidster aanwezig  tijdens haal/brengmomenten, diegene heeft ook de achterwac 
       ht voor calamiteiten. 

11.veilig in- en uitstappen: Leidsters doen zelf de deuren van de portier open 
en dicht.  
12.veilig in de stoelen plaatsen van de kinderen dmv stoelverhogers en veiligh
eidsgordels vast 
13.De grootse kinderen voorin of middenin plaatsen 
14.afspraken over het tijdstip van halen, de locatie van halen, de procedure w
anneer kinderen niet aanwezig zijn wordt via groeps apptelefoon BSO doorge
geven  
15.Wijzigingen van kinderen, bijvoorbeeld ziekmelding, traktatie van een kind 
ed., wordt door José/desbetreffende leidster via de  
wattsapp doorgegeven naar de gehele leiding op de groep BSO 



16.ROND OM DE SCHOLEN 10 kilometer per uur rijden 
17.Tijdens inwerken van een nieuwe leidster zal eindverantwoordelijk persoon 
José altijd de eerste week mee rijden 

18.van school naar auto lopen de kinderen achter je alvorens je de straat over
steekt 
auto in achteruit in parkeren zodat bij uitrijden meer overzicht is. 

 
 
19. Bij grotere ongelukken of calamiteiten zie Protocol en werkinstructie 
Ongevallen en Calamiteiten. 
20. Bij warm en of extreem zonnig weer treedt het Protocol warmte en zon in 
werking. 
21. Bij een kind dat niet komt opdagen spreek je af met de kinderen dat jij gaat 
informeren bij de klas. Kinderen tot 7 jaar neem je mee. 
22. Bij aankomst op het sportterrein RKDVC gaan alle kinderen goed handen 
wassen 

  
    

Route: 

Instap plaats:  

Duinsprong: Abraham Kuyperhof / Dr. Schaepmanstraat Kinderen wachten bij rode 
bankje ingang Churchilstraat 
 
Jong Leren: Leliestraat / Narcissenstraat. Kinderen wachten buiten poort Leliestraat 

Olof Palme :India laan Kinderen wachten in aula Olof Palme 

 

Route:  

Duinsprong- RKDVC : Abrahamkuyperhof / Van Olderbarneveldstraat / 
Beethovenlaan / Duinweg / Sportlaan 

RKDVC – Jong Leren: Sportlaan / Duinweg / Lipstraat / Prins Hendrikstraat / 
Asterstraat / Leliestraat 

Jon Leren – RKDVC : Leliestraat / Prins Hendrikstraat / Lipstraat – Duinweg  - 
Sportlaan 

RKDVC – Olof Palme: Sportlaan / Hoge Schijf / Torenstraat / Statenlaan / 
Luxemburglaan / Indialaan 

Olof Palme – RKDVC: Indialaan / Luxumburglaan / Statenlaan / Beethovenlaan / 
Lipstraat / Sportlaan 

  
Jaarlijks:  

Het protocol en werkinstructie worden geëvalueerd 

Volgende evaluatiedatum: 28 september 2019 



 


