
 

 

Regels en afspraken bij het reizen met het openbaar vervoer 
 
Soms zijn er uitstapjes georganiseerd waarbij de Valentijnschool gebruik maakt van het 
openbaar vervoer. Om deze reis veilig te laten verlopen, zijn er afspraken en regels 
vastgesteld die bekend zijn bij leerkrachten, begeleiders en leerlingen. 
  
Voor vertrek 

 De leerkracht regelt (via de klassenouder) ruim van te voren genoeg begeleiding.   
Per 12 leerlingen 1 begeleider of leerkracht (mag altijd meer). Houd hierbij wel rekening met 
het aantal toegestane begeleiding tijdens de excursie en bespreek dit van te voren met de 
begeleiders. 

 Bespreek  vooraf met de begeleiding de regels en afspraken, zodat zij ook op de hoogte zijn.  

 De leerkracht haalt bij de locatieleider indien nodig de OV chipkaarten.  

 De l eerkracht bespreekt voor vertrek met de leerlingen de afspraken, regels en de wijze van 
het inchecken.  

 Bespreek kort de reis (waar stappen we op en waar stappen we uit).  
 

Reizen met het openbaar vervoer 

 De leerlingen lopen 2 aan 2 naar het openbaar vervoer.  Begeleiders verdelen zich voor en 
achter en naast de rij.  

 Houd je aan de verkeersregels.  

 Luister naar de aanwijzingen ven de begeleiders en of leerkracht. 

 Na het inchecken verzamelen de leerlingen zich op het perron bij de begeleider en of 
leerkracht en wachten achter de witte lijn, totdat de leerkracht het sein geeft dat de 
leerlingen mogen instappen.  

 Wanneer de mogelijkheid er is neem je plaats op een stoel in de afgesproken coupé.  
De leerkracht en begeleiding bakenen deze af door voor en achter de groep plaats te nemen.  

 De leerkracht en of begeleiding geven op tijd aan waar zij moeten uitstappen.  

 Bij het uitstappen verzamelen de leerlingen zich bij de muur en maken een rij. De leerkracht 
telt de leerlingen.  

 Wanneer een leerling  niet uitgestapt  is, stappen zij uit bij het volgende perron en wachten 
daar op de begeleiding.  

 
 
 


