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Protocol vervoer leerlingen op openbare basisschool de Springplank
Vervoer per auto:
Wettelijke Regels vervoer :
· Kinderen kleiner dan 1,35 meter moeten een autostoeltje of verhoger gebruiken (Dit geldt voor- en
achterin de auto)
· Kinderen groter dan 1,35 m en volwassenen (18 jaar en ouder) moeten de autogordel gebruiken en
mogen zo nodig ook een verhoger gebruiken
· De autostoeltjes en verhogers moeten goedgekeurd zijn volgens ECE-reglement 44/03 (of hoger:
44/04). Dit is te zien aan een keuringslabel- of sticker. Voor een goede werking moet het autostoeltje
of de verhoger op de juiste manier zijn vastgezet.
· Bij incidenteel vervoer van andermans kinderen over beperkt afstand, is het niet verplicht om een
stoeltje of een verhoger te gebruiken. Het is natuurlijk veiliger om dit wel te doen. Het inzetten van
stoeltjes of verhogers door ouders meegeven, verdient daarbij de voorkeur.
· De auto dient uiteraard APK goedgekeurd te zijn.
· De bestuurder is in het bezit van een geldig rijbewijs.
· Het gebruik van de voorstoel is niet gekoppeld aan leeftijd. Wel moet men een stoeltje of verhoger
inzetten. De uitzonderingsregel voor andermans kinderen, geldt niet voor de voorstoel.
Gordels verplicht
Vanaf 1 mei 2008 mag in auto’s die op alle zitplaatsen gordels hebben, niemand meer zonder gordel
worden vervoerd. Dus alleen kinderen vervoeren in de gordel. Wel is het zo dat er nooit meer
personen vervoerd mogen worden , dan er aan gordels in de auto aanwezig zijn. Twee kinderen in
één gordel, of op schoot nemen, is dus verboden.
Gedragsregels tijdens het vervoer
Als ouders kinderen voor school vervoeren nemen zij een stukje van onze verantwoordelijkheid over.
Een verantwoordelijkheid die wij zeer serieus nemen.
Daarom adviseren wij onderstaande adviezen ter harte te nemen zodat het vervoer veilig en plezierig
zal verlopen.
Verdeling van de kinderen over de auto’s wordt door het team geregeld.
· Gebruik kindersloten op de achterportieren indien deze 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 (houd hier rekening mee bij het
parkeren) 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
· Het is niet toegestaan tijdens het vervoeren van onze leerlingen, te roken, te drinken of te bellen.
· Indien van toepassing bijsluiter van medicatie raadplegen en dienovereenkomstig te handelen.

Verzekering
Gedurende activiteiten van school, inclusief het vervoer door ouders, zijn de kinderen verzekerd
onder de schoolverzekering, hieronder valt ook de inzittende verzekering. Schade veroorzaakt aan de
auto of schade veroorzaakt met de auto aan derden moet worden verhaald op de autoverzekering
van de besturende ouder.
Per touringcar
a.

Het aantal te vervoeren personen met een touringcar is gekoppeld aan het aantal zitplaatsen.
In een touringcar mogen niet meer leerlingen zitten dan er zitplaatsen voor volwassenen zijn.
Het toegestane aantal passagier staat vermeld op de vergunning die in de touringcar
aanwezig moet zijn, en is bepaald door het aantal zitplaatsen.
Bij vervoer per touringcar dient tenminste één begeleider per vijfentwintig leerlingen
aanwezig te zijn.
Bij voorkeur is er naast de chauffeur een begeleider aanwezig.
Begeleiders dienen tijdens de schoolreis verspreid in de touringcar te zitten.
Iedereen ouder dan 3 jaar, moet een eigen zitplaats hebben, zitplaatsen mogen niet gedeeld
worden. In touringcars moeten kinderen ouder dan 3 jaar de gordel gebruiken.
Kinderen onder de 4 jaar mogen "los" of bij iemand op schoot vervoerd worden, zij mogen de
gordel niet delen.
Er dient altijd minimaal één verantwoordelijke leerkracht mee te reizen per touringcar.
De leerkracht controleert voor vertrek of aan bovenstaande is voldaan.
Op locatie is voor leerlingen van groep 1 t/m 4 het minimum aantal van één begeleider per
acht leerlingen aanwezig.
Op locatie is voor leerlingen van groep 5 t/m 8 het minimum aantal van één begeleider per
tien leerlingen aanwezig.

b.
c.
d.
e.
f.
f.
g.
h.
i.

Per fiets
a.

Leerlingenvervoer per fiets vindt slechts plaats met leerlingen vanaf groep 6. De leerlingen
van groep 1 t/m 5 gaan niet als groep – of in kleine groepjes – fietsen.
Er dient altijd minimaal één verantwoordelijke leerkracht mee te reizen op de fiets.
Als er te weinig begeleiders aanwezig zijn vindt de reis geen doorgang.

b.
c.

Afspraken en gedragsregels fietsen in groepen







Rood en Oranje betekent stoppen. Er zijn in Nederland geen speciale verkeersregels voor
fietsen in groepsverband. Dit betekent dat fietsers in een groep zich aan dezelfde
verkeersregels en –tekens moeten houden als de individuele fietser. Rood licht betekent dus
stoppen, ook al is de halve groep wel overgestoken (die had nl. groen). Ook de begeleider
heeft geen bijzondere wettelijke status en is dus niet bevoegd om bijv. het verkeer tegen te
houden bij een overstekende groep fietsers.
Zichtbaarheid. Alle begeleiders dragen een fluorescerend hesje (in het bezit van de school).
De groep blijft in zijn totaliteit zo veel mogelijk bij elkaar (zie verder bij ‘oversteken’).
Begeleid(st)ers: Er wordt gefietst in groepjes van 4 tot 6 personen onder leiding van een
begeleid(st)er. Of: er zijn minimaal 3 begeleid(st)ers per groep van wie er 1 vooraan, 1 in het
midden en 1 achteraan fietst. Het meest ideaal is een begeleid(st)er per 6 à 8 kinderen. Begin
én eindig echter altijd met een begeleid(st)er. Als er in kleinere groepen gefietst wordt,
wordt het aantal begeleiders natuurlijk aangepast.
Algemene veiligheid: Kinderen gaan niet bij elkaar achterop. Bij het ontbreken van een fiets
mag diegene achterop bij een begeleid(st)er indien dat mogelijk is.





Er wordt een zo veilig mogelijke route gereden: fietspaden, verkeersregeling met behulp van
verkeerslichten e.d. heeft daarbij de voorkeur.
Eventuele bagage wordt veilig meegenomen: dus onder stevige snelbinders, in een fietstas of
in een rugzak. Hang nooit een tas aan het stuur.
Luisteren naar muziek op mp3 / ipod / smartphone ed. is niet toegestaan.

Oversteken






Bij een verkeerslicht: Er wordt gestopt bij oranje en rood.
Zonder verkeerslicht: Elk tweetal kinderen steekt over wanneer dit veilig is.
Zorg ervoor dat de groep kruisingen en wegen niet blokkeert bij het wachten.
De rest van de groep wacht op een daarvoor geschikte, veilige plaats (te bepalen door de
begeleiding: aan de kant van de weg, fietspad of op de stoep als die er is) totdat de totale
groep weer compleet is. Pas dan fietst de groep in zijn geheel weer verder.
Nakomen instructies begeleider: de begeleider bepaalt – en geeft aan - wie er over mag
steken, waar er moet worden gewacht, wanneer de groep verder mag fietsten enz.

Algemene gedragsregels (afkomstig van Veilig Verkeer Nederland)












Fiets nooit met meer dan twee naast elkaar.
Als iemand belt of toetert om in te halen, ga dan achter elkaar fietsen.
Fiets ook achter elkaar op drukke en/of smalle wegen en fietspaden en als je zelf wilt inhalen.
De laatste waarschuwt als er een auto achteropkomt die wil inhalen.
Houd twee handen aan je stuur.
Fiets niet te dicht naast of achter elkaar.
Let goed op het stopteken van de voorste.
Moet je remmen, waarschuw dan even door je hand op te steken/ schuin in de lucht te
steken.
Let goed op elkaar en blijf altijd zelf goed uitkijken.
Zorg ervoor dat je fiets in orde is: denk bijv. aan remmen, verlichting, bel, bandenspanning
en ketting. Als de fiets vooraf niet in orde blijkt, blijft deze achter. De leerkracht / conciërge
heeft hierbij de bevoegdheid de fiets af te keuren.
Stoeien op de fiets is niet stoer, maar stom.

Te voet
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.

Leerlingenvervoer te voet vindt slechts plaats bij voldoende begeleiding door volwassenen.
Er dient altijd minimaal één verantwoordelijke leerkracht mee te lopen per groep.
In ieder geval loopt in elke loopgroep minimaal één begeleider achteraan de groep.
Alle begeleiders dragen een reflecterend veiligheidsvest
Kinderen lopen in tweetallen, eventueel handen vast.
tassen worden niet “los” in de hand meegenomen maar omgehangen.
Als er te weinig begeleiders aanwezig zijn vindt het lopen in de groep geen doorgang.
Lopen in groepen geschiedt volgens de volgende normering:
(1)
De kleuterklassen : minimaal één volwassene op 8 kinderen.
(2)
Groep 3 tot en met groep 8: minimaal twee volwassenen per groep.
Als er te weinig begeleiders aanwezig gaat de excursie te voet niet door.
Er wordt een zo veilig mogelijke route gelopen: voetpaden, zebrapaden,
verkeersregelingen met behulp van verkeerslichten e.d. hebben daarbij de voorkeur.
Voetgangers gebruiken het fietspad als er geen trottoir of voetpad is. Is er geen

fietspad, dan moet voetgangers de wegberm gebruiken of de uiterste zijde van de
rijbaan.
Afspraken en gedragsregels lopers in groepen








Er zijn in Nederland geen speciale verkeersregels die lopers in groepsverband betreffen. Dit
betekent dat lopers in een groep zich aan dezelfde verkeersregels en –tekens moeten
houden als de individuele wandelaar. Rood licht betekent dus stoppen, ook al is de halve
groep wel overgestoken (die had nl. groen). Ook de begeleider heeft geen bijzondere
wettelijke status en is dus niet bevoegd om bijv. het verkeer tegen te houden bij een
overstekende groep lopers.
Begeleid(st)ers dragen een reflecterend veiligheidsvest.
De groep blijft in zijn totaliteit zo veel mogelijk bij elkaar.
Bij een zebrapad: er wordt gewacht met oversteken tot er geen verkeer aankomt of het
verkeer is gestopt. De begeleider geeft een teken.
Zorg ervoor dat je kruisingen en wegen niet blokkeert bij het wachten
Er zijn voor de onderbouw (tot en met groep 4) minimaal 2 begeleid(st)ers per klas van wie
er 1 vooraan en 1 achteraan loopt. Bij de bovenbouw loopt minimaal één begeleider die
altijd achteraan loopt.

Algemene gedragsregels






Loop nooit met meer dan twee naast elkaar.
Loop achter elkaar op drukke en/of smalle voetpaden.
Let goed op het stopteken van de voorste.
Let goed op elkaar en blijf altijd zelf goed uitkijken.
Stoeien onderweg is niet stoer, maar stom.

