
 

Vervoersprotocol Regenboog - Mariaschool 

Met dit protocol willen we de (verkeers)veiligheid van onze leerlingen zoveel mogelijk waarborgen 

door afspraken over een veilige manier van vervoeren met elkaar te maken. Deze afspraken gelden 

voor het personeel van de school, de ouders en andere vrijwilligers die het leerlingenvervoer 

verzorgen. Het gaat hierbij om incidenteel vervoer van leerlingen van en naar door de school 

georganiseerde activiteiten. (Hieronder wordt niet verstaan het vervoer van de eigen kinderen door 

de ouders van en naar school.)  
Wettelijke regels die van toepassing zijn op leerlingenvervoer, zoals omschreven in de Wegenverkeerswet, de Wet 

Personenvervoer en de Regeling Zitplaatsverdeling Bussen en Auto’s (ingegaan 1 maart 2006) zijn meegenomen in dit 

protocol.  

Leerlingenvervoer  

De chauffeur:  

-  heeft een geldig rijbewijs en is bevoegd om een voertuig te besturen.  

-  is in het bezit van een geldige APK, een WA-verzekering en een inzittenden verzekering. 

-  houdt zich aan de verkeersregels.  

-  vervoert niet meer personen dan het aantal zitplaatsen met autogordels. 

Voor- of achterin  

a) Kinderen zitten achterin.  

b) Alleen kinderen van twaalf jaar, of onder de twaalf jaar met een lengte van minimaal 150 cm of 

zittend op een stoelverhoger, mogen voorin zitten. Bij gebruik van een stoelverhoger voorin, dient de 

stoel zover mogelijk naar achteren geplaatst te worden i.v.m. de airbag. 

 

Autogordels  

a) Er worden niet meer kinderen vervoerd dan er gordels zijn.  

b) Kinderen kleiner dan 135 cm zitten in een goedgekeurd passend kinderzitje.* 

c) Er wordt op gelet dat de kinderen de autogordels tijdens het rijden niet afdoen.  

* Ouders kunnen het eigen zitje meegeven. Er is een uitzondering voor het gebruik van 

kinderbeveiligheidsmiddelen voor groepsvervoer en incidenteel vervoer over een korte afstand door 

anderen dan de eigen ouders.  

 

Kinderslot  

Indien aanwezig, 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 altijd als eerste uit te stappen.  

Gedrag  

Elke chauffeur onthoudt zich van roken, verdovende middelen, alcohol, medicijnen die van invloed 

kunnen zijn op het rijden, telefoneren en/of andere zaken die van negatieve invloed kunnen zijn op 

het functioneren voorafgaande of tijdens het vervoer. Ook begeleiders geven blijk van 

voorbeeldgedrag. De regels die in school gelden (bv tav roken en alcohol ed) zijn ook tijdens het 



reizen in schoolverband van kracht. De technische staat van de auto dient te voldoen aan de 

wettelijke eisen.  

 

Pech onderweg  

Neem altijd uw mobieltje mee. Bij pech onderweg zorgt u eerst voor een veilige plek, buiten de auto, 

voor uzelf en de inzittenden. Allen dienen een reflecterend hesje te dragen (op school verkrijgbaar). 

Neem contact op met de school:  

Regenboog 0168-325997.  

Mariaschool 0168-326693. 

Zorg ervoor dat u hulp krijgt. Blijf bij de kinderen. 

 

 

 

 


