
Protocol halen en brengen 
 
Bij Kiddo'z worden de kinderen van school gehaald door de pedagogisch 
medewerkers. Dit gebeurt op verschillende manieren; 
 

• Met de (elektrische) bakfiets.  
De kinderen die op de scholen zitten die wat verder liggen van de bso, worden 
elke dag opgehaald met de bakfiets. Deze bakfiets is speciaal ontworpen voor de 
bso. Er kunnen maximaal 8 kinderen in. De kinderen zitten veilig in de gordels in 
de bakfiets. De pedagogisch medewerker houdt zich aan de verkeersregels en 
neemt altijd de veiligste route met de meeste fietspaden. 
Mochten er kinderen zijn die zelf op de fiets zijn, dan fietsen zij altijd voor de 
bakfiets uit. De kinderen die zelf fietsen of steppen dragen altijd een 
veiligheidshesje zodat zij goed zichtbaar zijn en de pedagogisch medewerker ziet 
er op toe dat de kinderen zich aan de verkeersregels houden. 
Kinderen mogen pas op de fiets naar de bso komen als zij in groep 5 zitten. 
Kinderen fietsen niet alleen naar de bso. 
 

• Lopend 
De kinderen van de Ichtusschool en de Frans Naereoutschool worden lopend 
opgehaald door de pedagogisch medewerker. De pedagogisch medewerker 
heeft altijd een evacuatiekoord mee voor de kinderen van groep 1 en 2. De 
kleuters lopen bij de pedagogisch medewerker terwijl zij het koord vasthouden. 
De overige kinderen lopen altijd in de buurt van de pedagogisch medewerker. 
De pedagogisch medewerker kiest altijd de veiligste route en steekt met de 
kinderen over bij het zebrapad. De afspraak met de kinderen is dat er onderweg 
naar de bso niet gerend wordt en dat de kinderen pas mogen oversteken 
wanneer de pedagogisch medewerker daar toestemming voor geeft. 
 

• Met de auto 
Een enkele keer worden de kinderen vervoerd met de auto. Wanneer dat 
gebeurt zitten de kinderen in een kinderzitje of stoelverhoger. De pedagogisch 
medewerker zorgt er voor dat de kinderen altijd de autogordel om hebben en 
kiest altijd de veiligste route naar de bso. De afspraak is dat de kinderen pas 
mogen in- en uitstappen wanneer de pedagogisch medewerk daar toestemming 
voor geeft. 
 

• Alleen naar de bso 
Kinderen mogen enkel na schriftelijke toestemming van de ouders alleen van 

school of sportclub naar de bso komen. 


