
 
Protocol Fietsen mee naar school 
Om de drukte op het schoolplein te verminderen en het overzicht te verbeteren streven we naar zo 
min mogelijk fietsen op het schoolplein. In de schoolgids zijn de onderstaande regels opgenomen: 

● Wij verzoeken u uw kind zo min mogelijk op de fiets, maar lopend naar school te laten 
gaan. 

● De kinderen die buiten het “vierkant” Hoornsehop - Friesewal - Enkhuizerzand- 
Pythagoraspark - Simone de Beauvoirlaan - Hugo de Grootsingel – Thomas 
Moresingel - Gooimeerpromenade - Harderwijkerzand-Muiderzand wonen mogen op 
de fiets naar school komen. 

● Meegebrachte fietsen moeten in de rekken geplaatst worden om beschadigingen aan hek 
en fiets te voorkomen. 

● De school is niet aansprakelijk voor schade aan de fiets. 
● Op de speelplaats mag niet worden gefietst. 
● Verder verzoeken wij de ouders vriendelijk doch dringend hun fiets in de fietsenrekken te 

plaatsen buiten het schoolplein en niet aan de kant van de singel. 
 
We handhaven dit protocol door middel van fietsbandjes, die om de stuurpen van de fiets 
bevestigd worden. Per jaargroep wordt een aparte kleur gebruikt:  

 
De fietsbandjes worden uitgegeven door de groepsleerkracht aan de leerlingen die buiten het 
benoemde fiets-vierkant wonen en dagelijks met de fiets naar school komen. 
Op het fietsbandje zet de leerkracht de groepsletter en het leerlingnummer  

 
 
 
 



Uitzondering op het fietsvierkant: 
Leerllingen uit de groepen 8 die op de fiets naar de gymzaal op de Damwand gaan 
Leerlingen die na schooltijd op de fiets naar (kinder)opvang gaan buiten het vierkant 
Incidentele uitzonderingen kunnen in overleg met de groepsleerkracht worden afgesproken. 
Structurele uitzonderingen worden door de leerkracht in dagen op het fietsbandje gezet 

 
(leerling 16 uit groep 8 A mag op maandag en donderdag op de fiets naar school) 
 
Op het schoolplein is een fietspad aangelegd. Via dit fietspad lopen de kinderen met de fiets aan 
de hand van en naar de fietsenrekken. We verzoeken ouders die hun kind opwachten niet op de 
rode tegels van het fietspad te gaan staan, zodat de fiets-kinderen ook daadwerkelijk van het pad 
gebruik kunnen maken. 
 
De fietsen worden in het rek voor de eigen klas gezet. Als de klas geen eigen rek heeft wordt het 
middenrek gebruikt. Alle fietsen moeten in de rekken staan. 
Kinderen die buiten de rode lijnen wonen mogen met de fiets naar school komen 

 


