
 

Afspraken over leerling vervoer op Basisschool Het Baken te Werkendam 

Om de verkeersveiligheid van de kinderen zoveel mogelijk te waarborgen 

worden onderstaande zaken met de ouders die kinderen onder schooltijd in 

hun (een) auto vervoeren afgesproken: 

Regulier leerling vervoer: 

• Ouders die leerlingen in hun auto vervoeren moeten hiervoor zowel een WA verzekering als 

een inzittendenverzekering afgesloten hebben. Bij eventuele (letsel)schade wordt eerst de 

eigen verzekering van de ouder aangesproken; dit kan leiden tot verlies van de no-claim. 

• De chauffeur houdt zich aan de verkeersregels en hier hoort uiteraard ook het houden aan 

de maximum toegestane snelheid bij. 

• Het aantal te vervoeren personen is gekoppeld aan het aantal zitplaatsen. Het aantal 

zitplaatsen is terug te vinden op het keuringsbewijs van de personenauto die in het 

vervoermiddel aanwezig moet zijn. Het aantal te vervoeren kinderen kan dus niet meer zijn 

dan het aantal zitplaatsen in de auto. 

• Kinderen moeten bij voorkeur achterin zitten.  

• Kinderen van twaalf jaar en ouder of onder de twaalf jaar met een lengte van 1,50 m of 

langer mogen voorin zitten. Kinderen tussen de 1,35 m en 1,50 m mogen op een 

stoelverhoger voorin zitten.  

• Volgens het reglement Verkeersregels en verkeerstekens is vervoer van  personen in de 

laadruimte van een auto (achterbak van een stationwagen) en in een aanhanger verboden. 

• Er worden niet meer kinderen vervoerd dan er gordels zijn. 

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

• Indien aanwezig wordt er gebruik gemaakt van kindersloten.  

• Vanaf 1 januari 2006 moeten kinderen kleiner dan 1,35 m en lichter dan 37 kilo gebruik 

maken van een geschikt kinderbeveiligheidsmiddel. Alle anderen moeten de gordel dragen.  

• Er is een uitzondering voor het gebruik van kinderbeveiligheidsmiddelen voor groepsvervoer 

en incidenteel vervoer over een korte afstand door anderen dan de eigen ouders.  

• De kinderen dienen op een veilige plaats in- en uit te stappen: aan het trottoir, of als er geen 

trottoir is, in de berm. Begeleiders dienen zelf ook altijd uit te stappen.  

• De groepsindeling van de leerlingen krijgt iedere ouder in zijn bezit. Op deze lijst wordt een 

mobiel telefoonnummer genoteerd van degene die aanspreekpunt is (leerkracht) in 

noodgevallen. 

• Tevens wordt op school een groeps- en auto indeling achtergelaten met daarop een mobiel 

telefoonnummer van de leerkracht. 

• De leerlingenlijst van de groep met namen, adressen en telefoonnummers wordt 

meegenomen door de leerkracht.  

• De ouders die chauffeur zijn, krijgen van de leerkracht een routebeschrijving (of adres voor 

het navigatiesysteem) mee.  

• Na afloop van de excursie rijden alle ouders naar school terug waar de leerlingen zich 

moeten melden bij de leerkracht. Wanneer er bijv. wedstrijden zijn en leerlingen gaan 

eerder naar huis, dan moeten zij zich afmelden bij de leerkracht.  

• Eventuele incidenten worden door leerkracht en ouders na afloop besproken met de 

bedoeling dit een volgende keer te voorkomen.  

 



 

Afspraken over leerling vervoer op Basisschool Het Baken te Werkendam 

Om de verkeersveiligheid van de kinderen zoveel mogelijk te waarborgen worden onderstaande 

zaken bij het vervoeren van leerlingen onder schooltijd per touringcar nageleefd. 

Vervoer per touringcar: 

• Wanneer voor het leerlingenvervoer gebruik gemaakt wordt van de diensten van een 

vervoersmaatschappij, vergewist de directie zich van deugdelijke verzekering door deze 

maatschappij. 

• De directie ziet toe op het volgende: ouders, of andere personen die optreden als 

begeleiders tijdens de schoolreis, volgen de aanwijzingen van de directie en leerkrachten op.  

• In een touringcar mogen niet meer leerlingen zitten dan er zitplaatsen voor volwassenen 

zijn. Hoeveel zitplaatsen er zijn, is te vinden op het keuringsbewijs dat aanwezig moet zijn in 

de touringcar.  

• We streven ernaar om in een touringcar te beschikken over tenminste 1 begeleider per 6 

leerlingen.  

• Begeleiders dienen tijdens de schoolreis verspreid in de touringcar te zitten.  

• In touringcars moeten de beschikbare gordels gebruikt worden. Indien kinderen onder de 12 

jaar geen gordel dragen, is de chauffeur strafbaar.  

• In de touringcar mag niet gerookt worden. 

• Bij vervoer voor schoolreis spreken we af dat er een toilet aan boord is die gebruikt mag 

worden. 

 

Afspraken over leerling vervoer op Basisschool Het Baken te Werkendam 

Om de verkeersveiligheid van de kinderen zoveel mogelijk te waarborgen worden onderstaande 

zaken bij het vervoeren van leerlingen onder schooltijd op de fiets nageleefd. 

Op de fiets: 

• De leerlingen fietsen in een rij in tweetallen naast elkaar. 

• Bij een oneven aantal fiets één leerling alleen of naast de leerkracht.  

• De leerkracht fiets of vooraan of achteraan in de rij. 

• Bij de fietstocht naar het schoolkamp dragen de voorste en achterste fietsers een 

reflecterend hesje, zodat de kinderen opvallen in het verkeer. 

• Als de fietsrij naar het schoolkamp meer dan 30 kinderen telt, zal de groep in twee 

subgroepen in het verkeer verdeeld worden. 

• De fietsroute is altijd bij de begeleidende leerkrachten bekend, zodat men onderweg niet 

hoeft te zoeken en daardoor de verkeersveiligheid in gevaar kan brengen. 

• Na iedere ca. 15 km. zal er voor de leerlingen een plas- en/of drinkpauze ingelast worden. 

• Bij fietstochten die langer dan 5 km zijn, zullen altijd 2 volwassenen meefietsen, één 
voor en één achter. Dit i.v.m. eventuele calamiteiten. 

 


