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Protocol vervoer leerlingen Basisschool ’t Wikveld,     
 
Vervoer per auto: 
 

1. Kinderen in de basisschoolleeftijd en kleiner dan 1,35 m moeten voorin en achter in de 
auto een autogordel gebruiken en in een goedgekeurd autokinderzitje worden vervoerd. 
Een autokinderzitje is een kinderautostoeltje of een zittingverhoger. 

2. Kinderen groter dan 1,35 m en volwassenen moeten voorin en achter in de auto de 
autogordel gebruiken en moeten zo nodig een zittingverhoger gebruiken. Een 
zittingverhoger zorgt ervoor dat het kind hoger komt te zitten in de auto. Zo snijdt de 
autogordel niet in zijn hals, maar loopt het over zijn borst en sleutelbeen. 

3. Kinderen mogen niet voorin vervoerd worden indien de airbag op de passagiersstoel NIET 
uitgezet kan worden. 

4. Als op de achterbank al twee kinderautostoeltjes of zittingverhogers in gebruik zijn, is er 
vaak geen plaats meer voor een derde. In zo’n geval mag het grootste kind vanaf 3 jaar 
op de overgebleven zitplaats op de achterbank de gordel gebruiken. Als er extra auto’s 
geregeld kunnen worden waardoor alle kinderen in een autokinderzitje vervoerd 
kunnen worden, dan gaat daar de voorkeur naar uit. 

5. De autokinderzitjes moeten goedgekeurd zijn volgens de meest recente normering. Per 
november 2013 is dat de ECE 44/03 norm, de ECE 44/04 norm of volgens de i-Size norm. 
Dit is te zien aan een keuringslabel- of sticker.  

6. Voor een goede werking moet het autokinderzitje op de juiste manier zijn vastgezet en op 
de manier worden gebruikt zoals door de fabrikant is voorgeschreven. 

7. Niemand mag zonder goed werkende gordel worden vervoerd. Alle te vervoeren 
personen dragen een eigen gordel, gordels worden niet gedeeld. 

8. Het gebruik van een gordelverlenger is bij het vastzetten van autokinderzitjes niet 
toegestaan. 

9. Een aparte gordelgeleider mag alleen gebruikt worden door kinderen kleiner dan 1,50 m 
waarvoor geen zittingverhoger gebruikt kan worden omdat ze er te zwaar voor zijn (36 kilo 
of zwaarder). 

10. Indien er geen passagiersgordels in de auto aanwezig zijn, mogen er geen kinderen in 
deze auto worden vervoerd. 

11. De leerkracht moet alle ouders van de te vervoeren kinderen de mogelijkheid bieden om 
een autokinderzitje mee te nemen door dit vooraf af te stemmen met de ouders. 

12. Ouders van de te vervoeren kinderen dienen zelf zorg te dragen voor een autokinderzitje 
door dit mee te (laten) nemen naar de klas op de dag dat het vervoer plaatsvindt. Hier 
gaat de voorkeur van school naar uit. Kinderen zonder autokinderzitje worden 
vastgezet in een passagiersgordel.  

13. Ouders die kinderen vervoeren krijgen het mobiele telefoonnummer van de leerkracht.  
14. De leerkracht dient op het dag van vervoer een mobiele telefoon bij zich te hebben en de 

noodnummerlijsten van de kinderen. 
15. Ouders die kinderen vervoeren, krijgen ruim voor het tijdstip van vervoer het 

vervoersprotocol aangereikt en een aantal adviezen met betrekking tot dit vervoer door 
middel van een brief. (zie bijlage) 

16. De bestuurder beschikt over een geldig rijbewijs en rijdt in een verzekerde auto. 
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 Bus- en taxivervoer 
 

1. In bussen en op de achterbank van een taxi is een kinderautostoeltje of zittingverhoger 
niet verplicht. Zowel de kinderen als de volwassenen moeten dan de gordels gebruiken. 

2. Zitplaatsen en gordels mogen niet gedeeld worden.  
3. De begeleiders dienen toe te zien op het juiste gebruik van de gordel gedurende het 

vervoer. 
4. Basisschool ‘t Wikveld wil alleen gebruik maken van vervoersmiddelen die voorzien zijn 

van gordels. 
 
Vervoer per fiets: 
 

De kinderen mogen vanaf groep 5 als groep op de fiets ergens naartoe. We spreken af: 
 

1. Dat er bij groep 5/6 op een vaste route, van Meerwijkweg naar de Zeis en vice versa, 
minimaal 2 begeleiders meefietsen. Op een onbekende route, vanaf 10 leerlingen, begeleiding 
van minimaal drie volwassenen die de groep vooraan, in het midden en achteraan begeleiden. 

2. Dat groep 7/8, onder schooltijd de vaste route Meerwijkweg-Zeis en vice versa, met de 
leerkracht fietst. Op een onbekende route, vanaf 10 leerlingen, begeleiding van minimaal drie 
volwassenen die de groep vooraan, in het midden en achteraan begeleiden. 

3. Dat, in verband met de verkeersveiligheid, zoveel mogelijk fietsers een reflecterend hesje 
dragen, waarbij de begeleiders verplicht een reflecterend hesje dragen. 

4. Dat de leerkracht een mobiele telefoon bij zich heeft en de noodnummerlijsten van de 
kinderen. 

5. Dat de overige begeleiders in het bezit zijn van het telefoonnummer van de leerkracht. 
 
Lopend: 
 

Alle kinderen gaan regelmatig als groep lopend ergens naartoe. We spreken af: 
 

1. Dat er bij de groepen 1, 2 en 3, naast de eigen leerkracht, altijd een extra begeleider meegaat. 
2. Dat vanaf groep 4 de leerkracht alleen met de groep op stap kan gaan, de voorkeur gaat 

echter altijd uit naar een extra begeleider.  
3. Dat de leerkracht altijd een mobiele telefoon en de noodnummerlijsten van de kinderen mee 

dient te nemen.  
4. Dat zoveel mogelijk lopers een reflecterend hesje dragen, waarbij de begeleiders verplicht een 

reflecterend hesje dragen. 
5. Dat in principe een groep over het trottoir loopt. Indien er geen trottoir beschikbaar is, loopt de 

groep aan de linkerzijde van het fietspad of de weg, tegen het verkeer in. 
6. Dat de kinderen, waar mogelijk, met zijn tweeën naast elkaar lopen. 

 
 
Bovenstaand protocol is opgesteld aan de hand van de informatie van Veilig Verkeer Nederland 
(www.veiligverkeernederland.nl), de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) en www.veiligheid.nl en is 
goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad. 
 
November 2013 
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Beste ouder, 
 
Binnenkort helpt u mee om kinderen uit de klas van uw zoon of dochter te vervoeren met uw auto. Als 
u kinderen voor school vervoert, neemt u een stukje van onze verantwoordelijkheid over. Een 
verantwoordelijkheid die wij zeer serieus nemen. Om het vervoer veilig en plezierig te laten verlopen, 
hebben wij een aantal regels opgesteld: 
  

 Zet de kinderen in de gordel 

 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 

 
Gedurende activiteiten van school, inclusief het vervoer door ouders, zijn de kinderen verzekerd onder 
de schoolverzekering. Indien u hier meer over wilt weten, kunt u contact opnemen met de directie van 
onze school. 
 
Schade veroorzaakt aan de auto of schade veroorzaakt met de auto aan derden moet worden 
verhaald op de autoverzekering van de besturende ouder. Ouders zijn verplicht zelf te zorgen voor 
een inzittendenverzekering voor het aantal personen dat men vervoert 
. 
Deze brief hoort bij het vervoersprotocol van de school, welke u hierbij hoort te ontvangen. 
 
 
Met vriendelijke groet 
Team ‘t Wikveld 

 

 


