Protocol
leerlingenvervoer
onder schooltijd
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Dit protocol is geschreven zodat alle betrokken bij de school op de hoogte zijn van de vervoersregels
onder schooltijd. Wanneer er zich een incident plaats vinden, dienen deze gemeld te worden bij de
schoolleiding.

1. “Veilig mee” in de auto.

Vuistregels:


Het eigen kind kleiner dan 1,35 meter moet altijd in een autostoel of op zitverhoger
vervoerd worden. Ouders regelen deze verhoger zelf.



Bij meer leerlingen in de auto dan op de achterbank kunnen, dan zit het eigen kind
voorin. De andere kinderen hoeven niet in een stoeltje of verhoger vervoerd te
worden. Het is natuurlijk wel veiliger om dat wel te doen. Als ouders dit wensen, dan
dienen deze zelf te zorgen voor autostoel of verhoger. Voorin is het advies airbag uit.



Gordels aan. De gordel moet strak over de schouder, borst en bekken aansluiten (een
driepuntsgordel mag niet als heupgordel worden gebruikt).



Vervoer nooit meer kinderen in de auto dan er zitplaatsen met gordels zijn.



Laat kinderen aan de trottoirzijde in- en uitstappen.8ls:



De automobilist dient zijn rijbewijs bij zich te hebben en de auto dient APKgoedgekeurd te zijn.

3

2. “Veilig mee”, te voet op pad
Vuistregels:





De voorste en achterste twee kinderen en begeleiders dragen een fluorescerend hesje
(in het bezit van de school). De groep blijft zoveel mogelijk bij elkaar lopen. Bij de
groepen
1 t/m 4 lopen minimaal 2 begeleiders mee: voor- achterkant. Bij de groepen 5 t/m 8
loopt minimaal 1 begeleider mee.
De groep loopt 2 aan 2.



Wanneer de kinderen in een klein groepje lopen met een begeleider. Draagt de
begeleider een fluorescerend hesje.



Als er een stoep is, loop je op de stoep; als er geen stoep is, loop je binnen de
bebouwde kom aan de rechterkant van de weg en er buiten aan de linkerkant.



Oversteken:
1. Stop op de stoeprand, voordat je oversteekt
2. Kijk eerst naar links, dan naar rechts en dan weer naar links
3. Steek pas over als er geen verkeer aankomt
4. Steek recht over
5. Steek rustig over, ga niet rennen

Als je elkaar passeert, blijf dan op de stoep.
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3. “Veilig mee”, op de fiets

Vuistregels:


Er zijn minimaal 3 begeleiders per groep van wie er 1 vooraan, 1 in het midden en 1
achteraan fietst. De begeleider fiets aan de buitenzijde, dus waar het verkeer rijdt.



Alle kinderen en begeleiders dragen een fluorescerend hesje (in het bezit van de
school). Als er te weinig hesjes zijn dan dragen in ieder geval alle buitenste kinderen
en
begeleiders een hesje. De groep blijft in zijn totaliteit zoveel mogelijk bij elkaar.



Kinderen gaan niet bij elkaar achterop. Bij het ontbreken van een fiets mag diegene
achterop bij een begeleider indien dat mogelijk is.



Fietsen dienen in orde te zijn: denk bijv. aan remmen, verlichting, bel,
bandenspanning en ketting. Als de fiets vooraf niet in orde blijkt, blijft deze achter. De
leerkracht heeft hierbij de bevoegdheid de fiets af te keuren.

Algemene gedragsregels:


Fiets nooit met meer dan twee naast elkaar.



Als iemand belt of toetert om in te halen, ga dan achter elkaar fietsen.
Degene die links fiets gaat achter zijn buurvrouw/-man fietsen.



Fiets ook achter elkaar op drukke en/of smalle wegen en fietspaden.



Fiets ook achter elkaar als je zelf wilt inhalen.



De laatste waarschuwt als er een auto achterop komt die wil inhalen.



Houd twee handen aan het stuur.



Fiets niet te dicht naast of achter elkaar en ga niet stoeien.



Let goed op het stopteken van de voorste.



Moet je remmen, waarschuw dan even door “stop” te roepen.

 Zorg dat je bagage goed vastzit.
oeltje
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4. Verklaring ouders vervoeren van leerlingen onder schooltijd.
Betreft: Verklaring ouders vervoeren van leerlingen onder schooltijd.

Ondertekende verklaart dat hij/zij


Op de hoogte is van het protocol leerlingenvervoer onder schooltijd(te vinden op de
website);



In bezit is van een geldig Nederlands rijbewijs en dat bij zich draagt;



Minimaal een WA-verzekering heeft;



Leerlingen vervoert op de wettelijk toegestane manier:
o Goed gekeurde auto;
o Niet meer personen vervoeren dan er gordels zijn en voor verzekerd is;
o Voorziet de auto van stoeltjes indien noodzakelijk of gewenst door de ouder;
o Controleert dat iedereen op de juiste wijze de gordel gebruikt.



Zorgt dat de leerlingen op een veilige plaats in- en uitstappen;



De portieren zijn vergrendeld met een kinderslot;



Bekend is met de regels en wetten in het verkeer en zich daar aan houdt.

Naam: ______________________________________________________________________
Adres:______________________________________________________________________
Woonplaats:_________________________________________________________________
Telefoonnummer:_____________________________________________________________
Ouder/verzorger van :_________________________________________________________
Datum:_____________________________________________________________________

Handtekening:_______________________________________________________________

6

