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Dit protocol is van belang als u door de leerkracht gevraagd wordt om kinderen te begeleiden naar
een andere plaats met de auto, met de fiets of lopend.

Veilig vervoer van kinderen in de auto:
Het komt tijdens een schooljaar soms voor dat een groep kinderen vervoerd moet worden met
particuliere auto’s. Het gaat daarbij om relatief kleine afstanden.
Voor het vervoer van kinderen zijn wettelijke regels, maar daarop worden ook uitzonderingen gemaakt
die relevant zijn bij het incidenteel vervoer van schoolkinderen bij bijvoorbeeld excursies of uitjes.
Natuurlijk willen wij graag dat het vervoer van leerlingen op een veilige manier gebeurt. Wij
verwachten van ouders die zich melden om kinderen te vervoeren, dat zij veilige, goede en ervaren
chauffeurs zijn; over een veilige en goedgekeurde auto beschikken én een
aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.
Het dient aanbeveling om over een inzittendeverzekering te beschikken voor het aantal zitplaatsen dat
er in de auto is.

De in de auto aanwezige gordels moeten altijd gebruikt worden.
Wij gaan er van uit dat elke auto voorzien is van gordels vóór- en achterin. Voorin mogen alleen
kinderen vervoerd worden die 3 jaar of ouder én langer dan 1,35 meter zijn. Kan hier niet aan voldaan
worden dan mag er geen kind voorin vervoerd worden.
Elk kind moet tijdens het vervoer van een gordel gebruik maken. Er mogen niet meer kinderen
vervoerd worden dan er gordels zijn.
In het geval van schooluitjes is er voor die kinderen niet altijd een zitje beschikbaar. Bij dit soort
incidenteel vervoer over beperkte afstand (maximaal 50 km) mogen op de achter zitplaatsen kinderen
vanaf 3 jaar (en kleiner dan 1,35 meter) vervoerd worden waarbij gebruik van de gordel volstaat.
Eigen kinderen van de chaufferende ouder moeten echter in een zitje of op een stoelverhoger
vervoerd worden als zij kleiner dan 1,35 meter zijn!
Gedragsregels tijdens het vervoer:
Als u kinderen voor school vervoerd neemt u een stukje van onze verantwoordelijkheid over. Een
verantwoordelijkheid die wij serieus nemen. Daarom adviseren wij u onderstaande adviezen ter harte
te nemen zodat het vervoer veilig en plezierig zal verlopen.
 Gebruik kindersloten op de achterportieren indien die aanwezig zijn
 Verwijder de sleutel uit het contact bij het (kortstondig) verlaten van de auto
 Zet de auto zowel op de handrem als in de eerste versnelling/parkeerstand bij het
(kortstondig) verlaten van de auto
 Laat de kinderen zoveel mogelijk aan de trottoirkant uitstappen of anders zo snel mogelijk na
het uitstappen op een veilige plaats naast de weg plaatsnemen
 Spreek met de kinderen af dat ze rustig zijn in de auto zodat u uw aandacht bij het verkeer
kunt houden
Wij gaan er van uit dat ouders kennis hebben genomen van dit protocol en dat zij er in toestemmen
dat hun kind tijdens schooluren met andere kinderen m.b.v. particuliere auto’s vervoerd worden.
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Bezwaren moeten tijdig (2 dagen van te voren) door de ouder(s) kenbaar gemaakt worden aan de
groepsleerkracht.
Veilig vervoer van kinderen per fiets of wandelen:
De leerkracht zorgt voor voldoende toezicht en begeleiding. De begeleider wordt van tevoren door de
leerkracht ingelicht omtrent de verwachtingen tijdens de begeleiding. De leerkracht blijft te allen tijde
verantwoordelijk.
Bij schoolreis:
Hierbij gelden dezelfde regels, tijdens de schoolreis heeft de leerkracht het zo geregeld dat toezicht op
de kinderen is gewaarborgd.

