VERVOERSPROTOCOL
Deze "gouden" regels maken onderdeel uit van het protocol leerlingenvervoer. Het doel van dit
protocol is het vastleggen van afspraken om de kinderen veilig naar en van een bestemming te
vervoeren. In deze samenvatting zijn de drie meest voorkomende vervoersmethoden opgenomen,
de overige zijn te vinden in het volledige protocol. De leerkracht ziet ten allen tijden toe op het
naleven van de "gouden" regels.
Te voet
1. Leerlingenvervoer te voet vindt slechts plaats bij voldoende begeleiding door volwassenen.
2. Er dient altijd minimaal één verantwoordelijke leerkracht mee te lopen.
3. Het vervoer te voet geschiedt volgens de volgende normering:
•
De kleuterklassen : minimaal één volwassene op 10 kinderen.
•
Groep 3 en 4 : minimaal één volwassene op 12 kinderen.
•
Groep 5 en 6: minimaal één volwassene op 15 kinderen.
•
Groep 7 en 8: minimaal één volwassene op 15 kinderen.
Deze regeling geldt niet bij het lopen naar de gymzaal / speeltuin in het dorp. Dan is 1 volwassene
per groep voldoende. Mits er bij een evt. oversteek brigadiers staan.
Per auto
1. De bestuurder houdt zich aan de wettelijk vastgestelde verkeersregels en rijdt een verzekerde
auto.
2. In de auto zitten niet meer kinderen dan dat er gordels aanwezig zijn. De bestuurder ziet toe op
het gebruik van de gordels door de kinderen.
3. Indien te weinig geldige zitplaatsen voor de leerlingen beschikbaar zijn, neemt de
verantwoordelijke leerkracht het besluit om geen vervoer te laten plaatsvinden.
4. Het kinderslot – indien aanwezig – is ingeschakeld.
5. Begeleiders stappen eerst zelf uit en zorgen ervoor dat de kinderen aan de kant van de stoep of
de berm veilig in – en uit stappen.
6. Kinderen onder de 1.35? Dan streven wij ernaar kinderzitjes te gebruiken.
Vervoer van ‘andere’ kinderen
Van ouders en pleegouders wordt verwacht dat ze voor hun eigen kind een
kinderzitje in de auto hebben. Maar er rijden misschien ook wel eens andere
kinderen mee, bijvoorbeeld spelertjes van een jeugdteam naar een uitwedstrijd.
Voor deze kinderen kan niet altijd een kinderzitje aanwezig zijn. Bij dit soort
incidenteel vervoer over beperkte afstand (dus niet op een vakantiereis)
mogen op de achterzitplaatsen kinderen vanaf 3 jaar (maar niet de eigen
kinderen) volstaan met gebruik van de gordel. Zorg, als dit vervoer regelmatig
voorkomt, toch voor een of meer extra kinderzitjes, want dat is veel
veiliger.
Met de fiets
1. Leerlingenvervoer per fiets vindt slechts plaats met leerlingen vanaf groep 6.
2. De begeleiding van de leerlingen van groep 6 is tenminste één volwassene op 6 leerlingen.
3. Er dient altijd minimaal één verantwoordelijke leerkracht mee te reizen.
4. De begeleiding van de leerlingen van de groepen 7 en 8 vindt plaats onder de
verantwoordelijkheid van minstens één volwassene op 8 leerlingen.
5. De begeleiders maken van te voren afspraken over de volgende punten:
a. Er wordt in kleine groepjes met minimaal één begeleider gefietst, of
b. De hele groep rijdt in één blok waarbij de begeleiders zo goed mogelijk worden verdeeld over de
groep.
c. Hoe te handelen bij het oversteken van een straat.
6. De begeleiders die de stoet leiden en afsluiten zijn herkenbaar door middel van een reflecterend
vest.
Per touringcar
1. In een touringcar mogen niet meer leerlingen en begeleiders zitten dan er zitplaatsen zijn.
2. Bij vervoer per touringcar is tenminste één begeleider per groep / klas leerlingen aanwezig.
3. Begeleiders zitten tijdens de schoolreis verspreid in de touringcar.
4. In touringcars moeten kinderen ouder dan 3 jaar de gordel gebruiken.
5. Minimaal één verantwoordelijke leerkracht reist in een touringcar mee.

Met het openbaar vervoer
1. Bij vervoer van leerlingen van de kleuterklassen is tenminste één begeleider per vier leerlingen
aanwezig.
2. Bij vervoer van leerlingen van groep 3 en 4 is minimaal één begeleider per zes leerlingen
aanwezig.
3. Bij vervoer van leerlingen van groep 5 t/m 8 is minimaal één begeleider per acht leerlingen
aanwezig.
4. Het in- en uitstappen dient goed georganiseerd plaats te vinden. Daarover worden voor vertrek
duidelijke afspraken gemaakt.
5. Er dient altijd minimaal één verantwoordelijke leerkracht mee te reizen die bepaalt of de reis
doorgang heeft.
Leerkrachten dragen er zorg voor dat alle leerlingen en begeleiders bij een uitstapje
veiligheidshesjes aan hebben (ook bij het wandelen in de wijk of naar de speeltuin. Niet
op weg naar de gymzaal).

