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Voorwoord 
 

 

Voor u ligt het protocol: vervoer bij uitstapjes onder schooltijd. 

 

Op school worden allerlei activiteiten georganiseerd, waarbij het soms noodzakelijk 

is om de hulp van ouders in te roepen bij het vervoeren en/of begeleiden van onze 

leerlingen. 

Goed is om dan vast te leggen wat onze afspraken hierover zijn, maar ook wat de 

wet (aansprakelijkheid) voorschrijft. 

 

De afspraken in dit protocol zijn ons beleid en hier houden wij ons aan. 

 

Team obs de Wezeboom 
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Omschrijving 
 

Voor de duidelijkheid beschrijven we hier een aantal uitstapjes die jaarlijks op onze 

agenda staan. 

 

Groep 1-2: 

- Rijden naar Ruinerwold (bibliotheek, Buddingehof) 

- Rijden en begeleiden van het schoolreisje 

- Lammetjes kijken (te voet) 

- Excursies in het kader van natuur en cultuur 

 

Groep 3-4: 

- Rijden naar Ruinerwold (bibliotheek, Buddingehof) 

- Rijden en begeleiden van het schoolreisje 

- Lammetjes kijken (te voet) 

- Excursies in het kader van natuur en cultuur 

 

Groep 5-6: 

- Fietsen naar Ruinerwold (bibliotheek, Buddingehof, sporthal, sportvelden) 

- Rijden van en fietsen naar het schoolreisje 

- Excursies in het kader van natuur en cultuur 

 

Groep 7-8: 

- Fietsen naar Ruinerwold (bibliotheek, Buddingehof, sporthal, sportvelden) 

- Rijden van en fietsen naar het schoolreisje 

- Fietsen naar de techniekdag in Meppel 

- Fietsen naar en van het verkeersexamen (Ruinerwold) 

- Excursies in het kader van natuur en cultuur 

 

Groep 3 t/m 8: 

- Busvervoer (Taxi ten Heuvel – Koekange) naar en van sporthal Ruinerwold en 

het zwembad in Ruinen. 

 

Incidenteel kunnen er ook nog andere uitstapjes gepland worden. Ook hierbij 

houden wij rekening met het beleid rondom vervoer. 
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Ons beleid 
  

Wat staat er beschreven volgens Veilig Verkeer Nederland? 

 

‘Veilig mee in de auto’ (Folder VVN) 

 

Basisregel: 

Álle kinderen tot 18 jaar en kleiner dan 1,35 meter moeten gebruik maken van een 

autostoeltje of een zittingverhoger in combinatie met een gordel. 

 

Vuistregels: 

- Vervoer nooit meer kinderen in de auto dan er zitplaatsen met gordels zijn. 

- Maak duidelijke afspraken en geef het goede voorbeeld. 

- De gordel moet strak over schouder, borst en bekken aansluiten. 

- Zet uw kind altijd op de achterbank. 

 

Andermans kinderen vervoeren: 

Als u af en toe, voor een kort * ritje, andere dan uw eigen kinderen moet vervoeren 

hoeven die andere kinderen geen kinderbeveiligingsmiddel te gebruiken. Zij mogen 

dan alleen op de achterbank vervoerd worden en moeten de veiligheidsgordel 

gebruiken. 

Voor een langere afstand moeten alle kinderen gebruik maken van een 

autostoeltje of een zittingverhoger, in combinatie met een gordel. 

 

Een ander vervoert uw kind: 

Soms rijdt uw kind met iemand anders mee. Wilt u zeker weten dat uw kind veilig 

wordt vervoerd, draag dan uw kind over mét eigen autostoeltje. U geeft een 

goede vastzetinstructie voor het stoeltje én voor uw kind. Of u zet het stoeltje zelf 

vast.  

 

Overige belangrijke punten: 

- Bij gebruik van stoeltjes op de rechter voorstoel (als het echt niet anders kan), 

moet de airbag uitgeschakeld zijn. Achterin zit een kind veiliger. 

- Laat kinderen altijd in- en uitstappen aan de trottoirzijde. 

 

Over de bestuurder en de auto: 

- De bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en heeft deze 

bij zich. 

- De auto dient APK gekeurd te zijn. 

- De bestuurder/auto heeft een geldige inzittendenverzekering (voor 4 á 5 

personen). 

 

 

Obs de Wezeboom handelt conform deze regels. 

 
* Kort ritje: hieronder verstaan wij een ritje naar Ruinerwold (bibliotheek, Buddingehof, sporthal, sportvelden) 
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Overige vervoersvormen: 

 

Te voet: 

- Voor de groepen 1 t/m 4 geldt:  

o loopbegeleiding 1 op 5 kinderen. 

o De begeleiders dragen een veiligheidshes. 

o We lopen op de stoep. 
N.B. Schoolreisbegeleiding is voor groep 1-2, 1 op 3 kinderen en voor groep 3-4, 1 op 4 kinderen. 

- Voor de groepen 5 t/m 8 geldt:  

o 1 á 2 begeleiders op de hele groep. 

o De begeleiders dragen een veiligheidshes. 

o We lopen op de stoep. 

 

Fietsen: 

- Voor de groepen 5 t/m 8 geldt:  

o Korte afstand (naar Ruinerwold): Minimale begeleiding van 2 

personen. 1 Fietst voor de ander achteraan. 

o Langere afstand: Minimale begeleiding van 3 personen. 1 Fietst 

voor, 1 in het midden, 1 achteraan. 

o Alle kinderen en begeleiders dragen een veiligheidshes. 

o De fietsen dienen in orde te zijn. 

o De kinderen fietsen met niet meer dan 2 naast elkaar. 

o De kinderen fietsen met 2 handen aan het stuur. 
N.B. De groepen 1 t/m 4 maken geen gebruik van fietsbegeleiding. 

 

Busvervoer (Taxi ten Heuvel): 

- De kinderen zitten ten aller tijde in de gordel. 

- Er mogen niet meer personen in de bus, dan er zitplaatsen (met gordel) zijn. 

 

 

Obs de Wezeboom handelt conform deze regels. 
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Verklaring ouders vervoeren van leerlingen onder schooltijd 

 

 

 

Ondergetekende verklaart dat hij/zij: 

 

 Op de hoogte is van het protocol leerlingenvervoer onder schooltijd. 
o Protocol is te vinden op onze site: www.dewezeboom.nl  

 In bezit is van een geldig Nederlands rijbewijs en dat bij zich draagt. 

 Minimaal een WA-verzekering heeft. 

 Leerlingen vervoert op de wettelijke toegestane manier: 
o Goed gekeurde auto 

o Niet meer personen vervoeren dan er gordels zijn en voor verzekerd is 

o Voorziet de auto van stoeltjes indien noodzakelijk of gewenst door de ouder 

o Controleert dat iedereen op de juiste wijze de gordel gebruikt 

 Zorgt dat de leerlingen op een veilige plaats in- en uitstappen. 

 De portieren vergrendelt met een kinderslot. 

 Bekend is met de regels en wetten in het verkeer en zich daar aan houdt. 

 

 

 

Naam:    …. 

     

Woonplaats:   …. 

 

Telefoonnummer:   …. 

 

Ouder/verzorger van:  ….  

 

Datum:    …. 

 

 

 

Handtekening:   …. 

 

 

 

http://www.dewezeboom.nl/

