Vught, 14 januari 2015

Betreft: Vervoerprotocol bs De Schalm

Vervoer van kinderen per auto
Wanneer de school bij het vervoeren van kinderen gebruik maakt van auto’s van ouders
en/of leerkrachten dan dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
Verplichtingen bestuurder/eigenaar auto:
 de bestuurder en/of bijrijder(s) weten de route en plaats van bestemming.
 de bestuurder is verplicht voor de auto een ongevallenverzekering voor inzittenden
of schadeverzekering voor inzittenden te hebben afgesloten, ten hoogste het aantal
personen waarvoor deze verzekering dekking biedt mag worden vervoerd met deze
auto.*
 de bestuurder dient de auto wa of allrisk te hebben verzekerd.
 De bestuurder zorgt dat de auto een positief keuringsadvies heeft indien de auto
ouder is dan 3 jaar.
 Als u af en toe, voor een kort ritje, andere dan uw eigen kinderen moet vervoeren
(vanaf drie jaar en kleiner dan 1,35 meter) hoeven die andere kinderen geen
kinderbeveiligingsmiddel te gebruiken. Zij mogen dan alleen op de achterbank
vervoerd worden en moeten de veiligheidsgordel gebruiken.
 Ouders die willen dat hun kind op een zitverhoger in de auto zit, dient zelf voor de
zitverhoger te zorgen.
 Het is verstandig om kinderen tot 12 jaar niet bij een ingeschakelde airbag te laten
zitten. Kan het niet anders, zet dan de autostoel zo ver mogelijk naar achteren.
 De bestuurder ziet er op toe dat alle leerlingen en bijrijder(s) een gordel dragen
tijdens de autorit.
Nota bene:
Naast een ongevallen-inzittendenverzekering zijn de volgende wettelijke (per 1 maart 2006) eisen
verplicht:
- alle kinderen en overige inzittenden dienen in een autogordel te dragen;
- kinderen groter dan 1,35 moeten de autogordel gebruiken en mogen zonodig ook een goedgekeurde
zittingverhoger gebruiken (geldt zowel voor als achter in de auto);
- het is verboden het diagonale (schuin lopende ) deel van de gordel onder de arm of achter het
lichaam langs te leiden. De riem is hiervoor niet ontworpen en werkt dan ook niet goed. Als de gordel
over de hals loopt in plaats van over de schouder gebruik dan een goedgekeurde zittingverhoger ook
al is het kind groter dan 1,35 meter!! (NB. Tussen de 1,35 en 1,50 meter werken autogordels niet
altijd optimaal dat kan per auto verschillen)
- Een gordelverlenger is niet toegestaan. Een gordelgeleider mag alleen gebruikt worden door
kinderen kleiner dan 1,50 meter waarvoor geen zittingverhoger is omdat ze er te zwaar voor zijn (36
kilo of zwaarder) en volwassenen die kleiner zijn dan 1,50 meter.
- Het moet voor de chauffeurs duidelijk zijn dat zij kinderen op vrijwillige basis vervoeren en zij de
school noch het bestuur aansprakelijk kunnen stellen voor enige schade geleden bij of vanwege het
vervoer van kinderen.
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Verplichtingen school/leerkracht
- via de school is een verzekering gesloten waarbij letselschade gedekt is/opgelopen tijdens
schoolactiviteiten gedekt is.
- de school/leerkracht is verantwoordelijk voor het telkens bekend maken van dit vervoerprotocol aan
ouders en/of anderen die rijden voor schoolactiviteiten.
- de school/leerkracht zorgt voor een duidelijke routebeschrijving

Basisschool De Schalm, Theresialaan 34, 5262 BN

Vught, 073 6563678, info@deschalmvught.nl

