Memo
Vervoeren van leerlingen

Regelmatig worden vragen gesteld over het vervoer van kinderen. De kinderen moeten immers
dagelijks naar school en er worden uitstapjes met de klas georganiseerd. Onderstaand hebben wij de
regels, die betrekking hebben op het veilig vervoer van kinderen, op een rijtje gezet. Wij hopen dat u
deze regels en adviezen naleeft.







Te voet
Voetgangers moeten gebruik maken van het trottoir of het voetpad. Voetgangers gebruiken
het fietspad als er geen trottoir of voetpad is. Is er ook geen fietspad, dan moeten
voetgangers de wegberm gebruiken of de uiterste zijde van de rijbaan.
Per fiets
De fietser moet gebruik maken van het fietspad indien dit aanwezig is en anders moet aan de
meest rechter zijde van de weg gefietst worden. Natuurlijk moet de fiets aan alle
veiligheidseisen voldoen.
Achter op de fiets
Fietsers mogen slechts kinderen beneden de acht jaar vervoeren indien de kinderen zitten op
een doelmatige en veilige zitplaats met voldoende steun voor de rug, handen en voeten.
Achter op de bromfiets
Ook hier moeten kinderen onder de acht jaar een doelmatige en veilige zitplaats met
voldoende steun voor de rug, handen en voeten hebben. Bovendien moeten ook passagiers
een goed passende helm dragen, die door middel van een sluiting op deugdelijke wijze op
het hoofd is bevestigd. De helm moet voorzien zijn van een goedkeuringsmerk.

Bij een aantal activiteiten die buiten school plaatsvinden, wordt aan u medewerking gevraagd voor
het vervoeren van leerlingen per auto. De regels voor leerlingenvervoer door ouders zijn als volgt
opgesteld:
 Laat de kinderen op een veilige plaats in- en uitstappen (aan de kant van de stoep of aan de
kant van de weg) en stap zelf ook altijd uit om de kinderen te helpen.
 Vervoer kinderen bij voorkeur achterin. Neem niet meer kinderen mee dan er autogordels
zijn. Kinderen bij elkaar of bij een volwassene op schoot laten zitten, is gevaarlijk.
 De kinderen moeten de autogordels gebruiken. Let er op dat de kinderen de gordel tijdens
de rit niet afdoen.
 Kinderen kleiner dan 1.35 meter en lichter dan 37 kilo moeten gebruik maken van een
geschikt kinderbeveiligingsmiddel (bijvoorbeeld een zittingverhoger).
 Het vervoeren van personen in de laadruimte van een auto en in een aanhanger is verboden.
Dus geen kinderen in de achterbak van een stationwagen.
 Maak met de kinderen afspraken over het gedrag tijdens de rit, bijvoorbeeld:
o stap pas in of uit als daarvoor toestemming is gegeven;
o blijf van ramen en deuren af;
o houd tijdens de hele rit de gordel om;
o houd het gezellig tijdens de rit;
 Zorg naast uw verplichte WA-verzekering ook voor een ongevallenverzekering voor
inzittenden.
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Worden uw kinderen door een ander vervoerd? Kijk of dit veilig gebeurt. Spreek de
vervoerder van uw kind gerust aan op zijn of haar verantwoordelijkheid.

Overigens valt het vervoer naar en van school ook onder de ongevallenverzekering van de school,
waarbij echter het rijden op een motorrijwiel is uitgesloten van dekking.
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