Regels leerlingenvervoer
Regels en afspraken over het vervoeren van kinderen met auto’s

Ingangsdatum : AUGUSTUS 2013

Regelmatig organiseren groepen of bouwen uitstapjes voor de kinderen. Kleine en grotere
excursies naar interessante bestemmingen verreiken ons onderwijsaanbod. Helaas ontbreekt
het ons meestal aan de financiën om regelmatig het vervoer naar deze bestemmingen te
kunnen betalen. Steeds meer scholen in onze regio maken – op voorwaarden – gebruik van
het vervoer per auto door leerkrachten en ouders.
Wanneer je gebruik maakt van privé voertuigen om kinderen te vervoeren, is het van groot
belang om goede afspraken te maken met alle betrokkenen, zodat duidelijk is wat er van wie
kan worden verwacht en waar wiens verantwoordelijkheden liggen.
Vandaar dat we een protocol hebben opgesteld voor het vervoer van leerlingen van 'De Wissel'
met auto’s van leerkrachten en ouders. Alleen volgens onderstaand protocol kunnen kinderen
per auto worden vervoerd.
1.

In het gebied boven de lijn Alkmaar – Zaandam kan in Noord-Holland gebruik worden
gemaakt van vervoer met auto’s door ouders en leerkrachten. Voor bestemmingen
beneden deze lijn en buiten de provincie, zal gebruik moeten worden gemaakt van
officiële busondernemingen.

2.

We maken alleen gebruik van auto’s met gordels voorin en achterin de auto. Het aantal
te vervoeren kinderen per auto is dan direct afhankelijk van het aantal gordels. Elk kind
moet in de gordel kunnen. (Wettelijk hoeven oude auto’s – oldtimers - achterin niet te
zijn voorzien van gordels; deze auto’s zetten wij NIET in)

3.

De basisregel is dat kinderen tot 18 jaar en kleiner dan 1,35 meter voorin en achterin in
een goedgekeurd1 en passend autokinderzitje2 moeten zitten.
- Goedgekeurd zijn zitjes met de labels ECE R44/03 of 44/04
- Passend is: geschikt voor lengte en gewicht van het kind.

4.

Kinderen mogen zowel voorin als achterin worden vervoerd. Dit maakt voor de
veiligheid namelijk weinig verschil.
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2

Goedgekeurd volgens de Europese veiligheidseisen
Een
Een autokinderzitje
autokinderzitje is
is een
een babyautostoeltje,
babyautostoeltje, een
een kinderautostoeltje
kinderautostoeltje of
of een
een zittingverhoger.
zittingverhoger.

5.

De autogordels en de autokinderzitjes worden gebruikt op de door de fabrikant
voorgeschreven manier.

6.

Gordelverlengers zijn niet toegestaan.

7.

Een gordelgeleider (gordelclip) zorgt ervoor dat het diagonale deel van de autogordel
over de schouder loopt en niet over de hals. Een gordelgeleider maakt vaak deel uit van
een zittingverhoger.
Er zijn ook aparte gordelgeleiders te koop. Een aparte gordelgeleider mag alleen
gebruikt worden door:
- kinderen kleiner dan 1,50 meter waarvoor geen zittingverhoger is omdat ze er te
zwaar voor zijn (36 kilo of zwaarder);
- volwassenen die kleiner zijn dan 1,50 meter.
In alle andere gevallen is het gebruik van een aparte gordelgeleider niet toegestaan..
Ook mag een aparte gordelgeleider alleen aan het diagonale deel van de autogordel zijn
bevestigd. Een gordelgeleider die het heupdeel met het diagonale deel verbindt, is dus
nooit toegestaan.

8.

Van ouders en pleegouders wordt verwacht dat ze voor hun kind een autostoeltje in de
auto hebben. Op school geldt dat er juist ook andere kinderen meereizen. Voor hen kan
niet altijd een kinderzitje aanwezig zijn. Bij dit soort incidenteel vervoer over beperkte
afstand (maximaal 50 kilometer) volstaat gebruik van de gordel op de achterzitplaatsen
voor kinderen vanaf 3 jaar (maar niet de eigen kinderen). Kinderen vanaf 3 jaar en
langer dan 1,35 meter mogen als er geen autogordel is zonder gordel op de achterbank
zitten. Met gordel mogen ze ook op de voorste zitplaats zitten.

9.

Gezien punt 8 vervoeren ouders dus altijd in elk geval hun eigen kind.

10.

Zijn er op de achterbank van een auto 2 autostoeltjes in gebruik, dan is er vaak geen
plaats voor een 3e. In dat geval mag een kind van 3 jaar of ouder op de overgebleven
zitplaats de autogordel (heupgordel) gebruiken.

11.

Leerkrachten controleren zoveel mogelijk of een en ander verloopt en voldoet aan de
afspraken. Het is echter niet altijd mogelijk om als leerkracht alles te controleren.
Ouder(s) / verzorger(s) die aanbieden om te rijden dienen derhalve goed op de hoogte
te zijn van de gestelde afspraken.

12.

Ouders hoeven geen ongevalleninzittende verzekering te hebben. Dit is namelijk
moeilijk controleerbaar. Niet iedereen is te allen tijde op de hoogte van de voorwaarden
van de afgesloten verzekering; verzekeringsmaatschappijen hanteren ook vaak andere
polisvoorwaarden. De school heeft een ongevallen verzekering afgesloten. Wanneer
ouders deze verzekering wel hebben geeft dit in elk geval aan dat zij zich
verantwoordelijk voelen voor personen die zij vervoeren.

13.

Ouders zullen elke keer worden gewezen op een aantal voorwaarden waaraan moet
worden voldaan:
- De auto moet APK-gekeurd zijn;
- De chauffeur dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor het voertuig;
- De chauffeur mag geen medicijnen gebruiken die het reactievermogen kunnen
beïnvloeden;
- De chauffeur mag geen andere middelen tot zich hebben genomen die het rijgedrag
zouden kunnen beïnvloeden (alcohol, verdovende middelen etc.);
- Van de chauffeur wordt een veilige rijstijl verwacht;
- De regels die de school voorschrijft moeten door de chauffeur worden onderschreven.

Bovenstaande afspraken zijn gebaseerd op de informatie zoals vermeld
op de website van de Rijksoverheid, Ministerie van Infrastructuur en
Wegverkeer

VOOR OUDERS:
Op het inschrijfformulier kunt u aangegeven of u al dan niet akkoord
gaat met de door ons gehanteerde regels voor het vervoer van
leerlingen met auto’s.

