
 

Vervoersprotocol de Familieschool: 

Via onderstaand protocol kunnen kinderen per auto worden vervoerd: 

1. De bestuurder is in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs en heeft minimaal een WA-

verzekering voor het voertuig afgesloten. 

2. De bestuurder gebruikt geen of is niet onder invloed van middelen of medicatie die de 

rijvaardigheid negatief beïnvloeden. 

3. Tijdens het vervoer van leerlingen voor onze school, dient de bestuurder altijd de algemeen 

geldende verkeersregels in acht te nemen. 

4. Er kunnen niet meer kinderen in een auto worden vervoerd dan dat er gordels zijn. Ieder 

kind dat meerijdt, moet verplicht de gordel om. 

5. Alleen eigen kinderen mogen voorin vervoerd worden, andermans kinderen gaan altijd 

achterin de auto. Denk bij vervoer van kinderen voorin aan het uitschakelen van de airbag. 

6. Eigen kinderen, kleiner dan 1,35 meter, moeten verplicht op een stoelverhoger. Volgens de 

wet hoeven andermans kinderen, als ze kleiner zijn dan 1,35 meter, tot 50 kilometer van 

school niet op een stoelverhoger te zitten, maar dit heeft wel onze voorkeur. 

7. Kinderen langer dan 1,35 meter hoeven alleen een gordel om. 

8. Ouders die niet meerijden, dienen zelf een stoelverhoger mee te geven naar school als hun 

kind kleiner is dan 1,35 meter. Dit is de verantwoordelijkheid van ouders en niet van school. 

9. Voor het in- en uitstappen doet de bestuurder aan de rechterzijde de deur open zodat de 

kinderen aan de veilige kant van de weg uit het voertuig stappen. Is dit niet mogelijk dan 

zoekt de bestuurder een andere veilige plaats om uit te stappen. De bestuurder zorgt ervoor 

dat de groep op een veilige (afgesproken) plaats wacht op de rest van de klas. 

10. Bestuurders krijgen indien nodig een routebeschrijving mee en een telefoonnummer dat is te 

bellen bij eventuele problemen. 

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. 

Ouders/verzorgers die aanbieden om te rijden worden middels een te ondertekenen 

formulier geïnformeerd. 

  



Beste ouder/chauffeur, 
 
U heeft zich bereid verklaard vandaag :……………………………………….. 
voor onze school :……………………………kinderen te vervoeren. 
 

Wij zijn heel blij met uw hulp en wij vertrouwen erop dat alles tijdens deze dag goed zal 
verlopen. Toch moeten wij ook rekening houden met eventuele ongelukken. Door 
ondertekening verklaart u op de hoogte te zijn van onderstaande gegevens en zich hieraan 
te houden: 
 

Vervoersregeling 
 

• U heeft een geldig Nederlands rijbewijs, heeft minimaal een WA-verzekering afgesloten 
voor de auto waarmee u vandaag de kinderen vervoert en neemt de algeheel geldende 
verkeersregels in acht. 

 

• U gebruikt geen middelen of bent niet onder de invloed van medicatie die de 
rijvaardigheid beïnvloeden. 

 

• Per auto worden niet meer kinderen vervoerd dan er gordels aanwezig zijn. Ieder kind dat 
meerijdt moet verplicht de gordel om. 

 

•  Eigen kinderen kleiner dan 1.35 meter moeten verplicht op een stoelverhoger. Volgens 
de wet hoeven andermans kinderen, als ze kleiner zijn dan 1,35 meter, tot 50 kilometer 
van school niet op een stoelverhoger te zitten, maar dit heeft wel onze voorkeur. 
Kinderen langer dan 1,35 meter hoeven alleen een gordel om.  

 

• Ouders die niet meerijden dienen zelf een stoelverhoger mee te geven naar school als 
hun kind kleiner is dan 1.35 meter. Dit is de verantwoordelijkheid van de ouders en niet 
van school. 

 

• Voor het in- en uitstappen doet de bestuurder aan de rechterzijde de deur open, zodat de 
kinderen aan de veilige kant van de weg uit het voertuig stappen. Is dit niet mogelijk dan 
zoekt de bestuurder een andere veilige plaats om uit te stappen. De bestuurder zorgt 
ervoor dat de groep op een veilige (afgesproken) plaats wacht op de rest van de klas. 

 

• Bestuurders krijgen indien nodig een routebeschrijving mee en een telefoonnummer dat 
is te bellen bij eventuele problemen. 

 

Naam:…………………………………………………………………… Handtekening:………………………………………. 
 


