Protocol
leerlingenvervoer
onder schooltijd

Protocol vervoer kinderen tijdens schooldagen
In dit protocol wordt verstaan onder:
▪ Leerlingenvervoer: het door de school georganiseerd groepsvervoer van leerlingen,
bijvoorbeeld in het kader van schoolreis, excursies, theater- en concertbezoeken etc.
Hieronder wordt uitdrukkelijk niet verstaan het vervoer van de eigen kinderen door
de ouders van en naar school.
▪ Verzekering: Voor rijdende ouders een WA-verzekering en een inzittenden
verzekering.
Belangrijke afspraken:
Ouders, of andere personen die optreden als begeleiders tijdens de schoolreis, volgen de
aanwijzingen van de leerkrachten op. Bij calamiteiten zijn de leerkrachten verantwoordelijk
voor het zoeken van een passende oplossing voor het probleem. De directie draagt er zorg
voor dat dit protocol ter inzage is op de website van onze school. Ouders die zich op verzoek
van leerkrachten opgeven om mee te rijden tijdens georganiseerd groepsvervoer, geven
daarmee aan kennis te hebben genomen van het ‘protocol vervoer kinderen tijdens
schooldagen’ op De Marinx en zich te conformeren aan de inhoud van dit protocol.
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Vervoer per auto
Afspraken ten aanzien van vervoer bij uitstapjes/ excursies
Het komt in het schooljaar voor dat de klas van uw kind een uitstapje of
excursie heeft. Om deze uitstapjes of excursies te kunnen realiseren, vragen we u als
ouder(s) of u kinderen kunt vervoeren en/of kunt begeleiden.
Verkeersregels
De chauffeur houdt zich aan de wettelijk vastgestelde verkeersregels. Bekeuringen
gerelateerd aan (verkeers)overtredingen door de chauffeur kunnen niet worden verhaald op
de school.
Route
Er wordt niet in colonne gereden aangezien dan de mogelijkheid bestaat dat voornamelijk
op de auto die er voor rijdt wordt gelet en minder op het totale verkeer. Beter is om gebruik
te maken van een navigatiesysteem of om een duidelijke routebeschrijving (met eventuele
rustplaatsen) vooraf af te spreken.
Aantal te vervoeren personen
Er worden niet meer kinderen in de auto vervoerd dan er autogordels aanwezig zijn in de
auto. Ook hier gelden de wettelijke regels. De kinderen mogen nooit in de bagageruimte van
de auto worden vervoerd.
Vergoeding
Ouders die meerijden komen niet in aanmerking voor brandstofvergoeding of
parkeergeldvergoeding.
Kinderslot
Indien mogelijk wordt er gebruik gemaakt van kindersloten.
In- en uitstappen
De kinderen dienen op een veilige plaats in- en uit te stappen; aan de trottoirkant of, als er
geen trottoir is, in de berm. Begeleiders dienen zelf eerst uit te stappen.
Verzekering
Er dient van uitgegaan te worden dat de rijdende ouder een W.A.-verzekering en
een inzittendenverzekering heeft afgesloten.
Rijbewijs
Bestuurders dienen in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs en dit ook bij zich
te hebben
Plaats van de te vervoeren leerlingen
Basisregels:
a. Kinderen kleiner dan 1.35 meter moeten altijd in een passend en goedgekeurd (ECE
R44/03 of ECE R44/04) kinderzitje of op een zitverhoger zitten.
b. Kinderen vanaf 1.35 meter en volwassenen moeten gebruik maken van de
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veiligheidsgordel voorin en achterin de auto.
Autogordels
De bestuurder van de auto let erop dat de kinderen de autogordels voor
vertrek om doen en dat ze die tijdens het rijden niet afdoen. De driepuntsgordel als
heupgordel gebruiken mag niet. De driepuntsgordels zijn hier niet voor gemaakt en bieden
dan onvoldoende veiligheid.
Voor vertrek controleert de verantwoordelijke leerkracht of het aantal leerlingen dat per
auto wordt vervoerd aan de hierboven geldende regels voldoet. Indien er te weinig geldige
zitplaatsen voor de leerlingen beschikbaar zijn, neemt de verantwoordelijke leerkracht het
besluit om geen vervoer te laten plaatsvinden en kan de activiteit niet doorgaan!
Uitzonderingen op de wetgeving
Omdat in de praktijk het niet in alle gevallen mogelijk is om aan deze regels te voldoen zijn
er een aantal uitzonderingen. De meeste van deze uitzonderingen gelden niet voor kinderen
jonger dan drie jaar.
Voor schooluitstapjes geldt het volgende: (indien uw kind door iemand anders wordt
vervoerd) Als kinderen incidenteel in andermans auto meerijden, zoals een uitstapje op
school dat niet wekelijks plaatsvindt, dan mogen kinderen ouder dan 3
jaar zonder autostoeltje of zittingverhoger vervoerd worden. In deze gevallen geldt:
•
•
•
•

Kinderen mogen alleen achterin de auto in de gordels vervoerd worden.
Kinderen mogen alleen over een beperkte afstand vervoerd worden, dus geen
vakantiereis.
De aanwezige autostoeltjes en/of zittingverhogers moeten wel gebruikt worden.
De bestuurder heeft een inzittendenverzekering

Als u als ouder wilt dat uw kind op een zitverhoger zit tijdens het vervoer onder schooltijd.
Geeft u dan uw zitverhoger (voorzien van naam) aan uw kind mee op de dag van het
uitstapje, indien u zelf geen ‘vervoerouder’ bent die dag. Dan zal deze voor uw kind
worden gebruikt.
De inhoud van dit protocol is gebaseerd op de wet- en regelgeving van de rijksoverheid.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/vraag-en-antwoord/moet-ikmijn-kind-in-de-auto-in-een-kinderzitje-vervoeren
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Vervoer per bus
In een bus mogen niet meer kinderen vervoerd worden dan er zitplaatsen
beschikbaar zijn. Wanneer een bus voorzien is van gordels, is het verplicht om een gordel te
dragen. Er mag niet gelopen worden in een bus. Er mogen geen kinderen op schoot i.v.m.
veiligheid. Begeleiders moeten verspreid zitten in de bus. De leerkrachten zitten ook in de
bus. De leerkracht en directie zijn verantwoordelijk voor het aantal begeleiders in een bus en
de veiligheid.
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