Schoolbusvervoer
Regels, afspraken en protocol schoolbusvervoer
Ingangsdatum : januari 2002

Vanaf januari 2001 is het protocol schoolbusvervoer actief. In samenwerking met
SBO ‘De Piramide’ en ‘Het Jolletje’, SBO ‘De Wissel’, de vervoerders, Leerlingenvervoer
Westfriesland en de gemeentes die participeren in het schoolbusvervoer is dit protocol tot
stand gekomen.
Belangrijkste uitgangspunten van dit protocol zijn:



het bieden van veilig vervoer van het kind van huis naar school en van school naar huis;



het bieden van handvatten voor de chauffeurs op busjes zonder begeleider, om het
gedrag van kinderen in de bus in de hand te kunnen houden;



het bieden van duidelijkheid naar chauffeurs, kinderen en ouders betreffende bepaalde
sancties bij bepaald herhaald gedrag;



het terugleggen van de verantwoordelijkheid van goed gedrag in de bus bij ouders;



het afbakenen van de verantwoordelijkheden van de school, de chauffeurs, het
vervoersbedrijf, Leerlingenvervoer Westfriesland en de gemeentes;



het belonen van goed gedrag.

Het protocol, zoals dat aan het begin van het schooljaar – of op het moment van instroom in
de school – met het kind mee naar huis zal gaan, is in dit plan bijgevoegd.
Voor de leerkrachten van de groepen is namelijk ook een kleine taak weggelegd, op het
moment dat het gedrag van een kind in de bus niet in orde is.
Afspraak:
•

De leerkracht krijgt van de coördinator schoolbusvervoer door wanneer een kind zich in
de gevarenzone bevindt. Hij/zij zal vervolgens een stevig gesprek voeren met het kind.

Informatie schoolbusvervoer
Hoorn NH, augustus 2003

Geachte ouders,
De afgelopen jaren werden we vaak geconfronteerd met problemen die zich voordeden in het
schoolbusvervoer. Kinderen gingen waren soms onbeleefd tegen anderen of tegen de
chauffeur, ze bleven soms niet zitten, er ontstonden scheldpartijen en andere ongewenste
situaties.
De ondergetekenden van deze brief vonden dat in deze situatie verandering moest komen.
De veiligheid van alle kinderen die aangewezen zijn op schoolbusvervoer moet immers
gegarandeerd zijn en blijven. Om deze redenen werd besloten te komen tot het maken van
een ‘protocol schoolbusvervoer’ waarin de verantwoordelijkheden en afspraken door alle
partijen zouden worden onderschreven.
Dit protocol is er gekomen in januari 2002 en heeft ervoor gezorgd dat het schoolbusvervoer
veiliger en rustiger is geworden. In mei 2002 is tot voortzetting van het protocol besloten.
Hieronder vindt u het volledige protocol, dat in het schooljaar 2003 – 2004 voor u en uw kind
gaat gelden.
HET PROTOCOL SCHOOLBUSVERVOER

Y

Iedere chauffeur een lijst krijgen waarop hij / zij ongewenst gedrag in de bus kan
noteren;

Y

De chauffeur houdt een week lang het gedrag in de bus bij;

Y

Aan het eind van de week overhandigt de chauffeur de lijst aan de coördinator
schoolbusvervoer van de school. Deze zorgt voor het verwerken van de aangeleverde
gegevens;

Y

Het gedrag zal met de kinderen worden besproken;

Y

Wanneer blijkt dat een kind zich meerdere dagen in de week (meer dan twee) niet goed
heeft gedragen, zal er een proefperiode van drie weken ingaan voor de desbetreffende
leerling. In deze periode mogen er geen problemen worden veroorzaakt;

Y

De eerder genoemde leerkracht stelt de ouder(s) / verzorger(s) hiervan in kennis en
geeft dit door aan het SOW;

Y

Het SOW zal dit in een brief bevestigen aan de ouder(s) / verzorger(s);

Y

Wanneer het gedrag gedurende de proefperiode van drie weken tot problemen blijft
leiden, zal de leerling gedurende een periode van één week uit het vervoer worden
gehaald. Dit wordt in een brief van het SOW medegedeeld aan de ouder(s) /
verzorger(s). Tevens zal de gemeente hiervan in kennis worden gesteld, in verband met
de controle op de leerplicht;

Y

De ouders(s) / verzorger(s) dienen voor de periode van een week zelf voor het
vervoer te zorgen;

Y

Na genoemde week zal de leerling weer tot het schoolbusvervoer worden toegelaten.
Blijven de problemen zich echter voordoen, dan zal de leerling definitief uit het
vervoer worden gezet. De gemeente waarin de leerling woonachtig is, zal hiervoor een
beschikking afgeven;

Y

De kinderen die nooit problemen geven zullen hiervoor worden beloond.

Wij hopen dat dit protocol zal leiden tot gewenst gedrag en tot veiliger vervoer van
schoolkinderen van en naar de scholen.
Namens Leerlingenvervoer Westfriesland, de Gemeenten, ‘de Piramide’, ‘de Wissel’
en ‘Het Jolletje’,
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