Protocol vervoer

1 januari 2020

Inhoud
1. Vervoer lopend ....................................................................................................... 3
2. Vervoer per fiets ..................................................................................................... 3
3. Vervoer per auto ..................................................................................................... 3
4. Vervoer per bus ...................................................................................................... 4

1 januari 2020

Voor het vervoer van kinderen naar verschillende activiteiten maken we gebruik van
verschillende vormen van vervoer:
1. Vervoer lopend
Voor activiteiten in de buurt van de school, loopt de leerkracht samen met zijn
groep naar de plaats van bestemming. Als de groep de directe omgeving van de
school verlaat, loopt er naast de leerkracht altijd minimaal 1 extra begeleider mee (ouder,
stagiaire).
2. Vervoer per fiets
• Vanaf groep 6 gaan kinderen soms per fiets naar verschillende activiteiten.
• De fietsen van de kinderen moeten in orde zijn.
• Kinderen moeten een eigen fiets bij zich hebben, anders kunnen ze niet mee en
blijven ze op school achter. Uitzonderingen worden alleen gemaakt door de
groepsleerkracht. Een kind mag daarbij alleen achterop bij een leerkracht of
begeleider. Kinderen beneden de 8 jaar mogen alleen achterop de fiets vervoerd
worden als ze zitten op een doelmatige en veilige zitplaats met voldoende steun voor
rug,handen en voeten.
• Naast de leerkracht gaan er altijd minimaal 2 extra begeleiders (ouders,
stagiaires) mee.
• De drie begeleiders zijn verdeeld over de rij van fietsers: één voorop, één in het
midden en één achteraan.
• De kinderen fietsen in de regel twee aan twee of achter elkaar.
• De kinderen moeten de termen en tekens kennen die noodzakelijk zijn om veilig met
een groep te kunnen fietsen (vaart minderen, ritsen, stoppen).
• Er wordt altijd gestopt voor een rood stoplicht. Niet het verkeer tegen houden bij een
rood stoplicht om de hele groep aan de overkant te krijgen. Als er een deel van de
groep aan de overkant is en de rest nog niet, zoekt de groep aan de overkant een
veilige plek om samen met één van de begeleiders te wachten op de rest van de
groep.
• Aan de kinderen in groep 6 wordt instructie gegeven over de specifieke eisen die
worden gesteld aan kinderen als zij fietsen in een grote groep.
• Tijdens het fietsen dragen de leerlingen en begeleiders verkeershesjes.
3. Vervoer per auto
Per activiteit kunnen ouders aangeven of ze hierbij willen helpen. Ouders die hierbij helpen
dienen in het bezit te zijn van een inzittendenverzekering.
Kinderen kleiner dan 1,35m moeten in een goedgekeurd en passend
kinderbeveiligingssysteem zitten. Goedgekeurd zijn zitjes met labels ECE R44/03 en R44/04.
Passend betekent dat het kinderbeveiligingssysteem aangepast moet zijn aan de lengte en
gewicht van het kind. Kinderen vanaf 1,35m en volwassenen moeten gebruik maken van de
veiligheidsgordel. Er mogen niet meer personen worden vervoerd, dan er autogordels
aanwezig zijn. (Twee kinderen/personen in één autogordel is verboden). Iedereen moet over
een eigen zitplaats beschikken.
De leerkracht draagt er zorg voor dat:
• Er een goede verdeling over de auto’s wordt gemaakt.
• Ouders weten welke kinderen bij hen in de auto zitten.
• Dat alleen kinderen groter dan 1.50 m voorin zitten
• Dat alle kinderen in de gordel worden vervoerd.
• Parkeergeld en benzinegeld (boven een bedrag van €10,-) wordt door school
vergoed.
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De leerkracht informeert de ouders zo volledig mogelijk over de plaats van
bestemming. De ouders en de leerkracht spreken samen een veilige verzamelplek af waar
even gewacht kan worden voordat de kinderen aan de activiteit gaan beginnen of de
activiteit gaan bezoeken.
4. Vervoer per bus
Bij georganiseerd busvervoer door derden (b.v. schoolreisje) moet een duidelijke in- en
uitstapplaats worden afgesproken en bij voorkeur vóór de speelplaats. Bij inhuur wordt de
plek van ophalen vastgelegd door directie.
Voor het vervoer per bus gelden de regels die door de overheid zijn vestgesteld. Dit houdt in
dat:
• De kinderen niet door de bus lopen tijdens het vervoer.
• De kinderen de gordel om hebben (indien aanwezig.)
Daarnaast houdt het in dat:
• De leerkracht heeft te allen tijde een groepslijst met telefoonnummers bij zich
• De leerkracht telt alle kinderen die in de bus zijn gestapt en houdt controle over de
kinderen.
• De leerkracht controleert of de kinderen goed zitten.
• De leerkracht zorgt er voor dat er op een plek kan worden in-en uitgestapt die veilig
voor de kinderen is.
• De leerkracht telt wederom na het verlaten van alle kinderen uit de bus, of de groep
compleet is en de bus wordt gecheckt op eventueel achtergelaten spullen (kan ook
door andere begeleider gedaan worden).
Voor alle vervoer geldt dat de kinderen van school vertrekken en ook altijd weer allemaal
naar school teruggebracht worden om van daaruit evt. naar huis te gaan. Hier kan alleen een
uitzondering op gemaakt worden als de leerling schriftelijk toestemming heeft van zijn ouders
om hiervan af te wijken.

1 januari 2020

Betreft: vervoer tijdens excursies of buitenschoolse activiteiten
Geachte ouders,
Regelmatig doen wij een beroep op ouders om bij excursies of uitstapjes te rijden. Wij
vragen u bij deze of u hiertoe bereid of beschikbaar bent.
€ Ik ben bereid om tijdens uitstapjes te rijden en onderteken daartoe onderstaande
verklaring.
€ In ben niet beschikbaar om tijdens uitstapjes te rijden.
Naam : _____________________________________________________
Adres : _____________________________________________________
Plaats : _____________________________________________________
Deze uitstapjes, en dus ook het vervoer, gebeuren onder verantwoordelijkheid van de
school. Uiteraard vinden wij het belangrijk dat hetgeen wij organiseren ook veilig gebeurt.
Hierbij verklaart ondergetekende dat
· Hij/zij op de hoogte is van het protocol leerlingenvervoer en veiligheid (zie
www.debussel.nl.
· Hij/zij in het bezit is van een geldig Nederlands rijbewijs
· Hij/zij weet heeft van de wettelijke regelgeving wat betreft vervoer van kinderen in een auto
(Hoofdregel per 1 maart 2006: Kleiner dan 1.35m verplicht op de achterbank en gebruik van
goedgekeurde kinderstoelen/ of stoelverhogers en gordels).
· Hij/zij bekend is met de regels en wetten in het verkeer en zich daaraan houdt.
· Hij/zij verzekerd is volgens de voorschriften die gelden om als autobestuurder deel te
mogen nemen aan het verkeer.
· Hij/zij niet onder invloed is van alcohol, drugs of medicijnen die het rijgedrag kunnen
beïnvloeden.
· De auto waar mee gereden wordt, toegerust is volgens de wettelijke voorschriften.
· De achterportieren te vergrendelen zijn met een kinderslot.
Bij wijziging van de hierboven genoemde punten verplicht ondergetekende zichzelf de
schoolleiding hiervan op de hoogte te stellen.
Handtekening : _____________________________________________________
Directie Basisschool De Bussel, Vlijmen
T 073-5113042 E directie@debussel.nl - Inleveren a.u.b. bij de groepsleerkracht
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