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Afspraken bij leerlingvervoer door hulpouders met de auto
Leerkrachten
Draag zorg voor de volgende punten:
• Laat de rij-ouders de schoolkinderen bij voorkeur achterin vervoeren;
 kinderen kleiner dan 1,35 meter zitten op een goedgekeurde stoelverhoger of een goedgekeurd
kinderzitje;
• Laat de rij-ouders niet in colonne rijden, aangezien dan alleen op de auto die ervoor rijdt wordt
gelet en niet meer op het verkeer;
• Overhandig de rij-ouders een duidelijke routebeschrijving en geef toelichting;
• Gebruik een mobiele telefoon voor onderling contact met inachtneming van de veiligheidsregels;
• Zorg dat drukke / moeilijke kinderen bij ouders in de auto komen die overwicht en ervaring
hebben;
• Laat de rij-ouders de kinderen duidelijk uitleggen wanneer ze in- en uit mogen stappen (gebruik,
wanneer aanwezig, een kinderslot);
• De rij-ouders moeten erop toezien dat de kinderen op een veilige plaats in- en uitstappen, bij
voorkeur allemaal aan de stoepkant;
• Het is raadzaam dat bestuurders van auto’s met airbags in het instructieboekje opzoeken welke
zitplaatsen op welke wijze gebruikt kunnen worden door kinderen.
Afspraken met de leerlingen
De bestuurders bespreken met de leerlingen de volgende afspraken:
• stap pas in en uit als dat wordt gezegd;
• val elkaar en de chauffeur niet lastig;
• doe de gordel om en houdt deze tijdens de rit ook om;
• blijf van de ramen en deuren af;
• gedraag je rustig.
Afspraken met de ouders
De leerkracht bespreekt met de rij-ouders:
 Kinderen zitten zo bij voorkeur achterin
 kinderen kleiner dan 1,35 meter zitten op een goedgekeurde stoelverhoger of een goedgekeurd
kinderzitje
• neem met de leerlingen de afspraken voor schoolautovervoer door;
• houdt toezicht op het blijven dragen van de veiligheidsgordel;
• controleer de autoverzekering;
• zorg voor een aangepast rijgedrag;
• let op een veilig in- en uitstappen van de kinderen;
• controleer de richtlijnen voor airbag;
• vervoer niet meer kinderen dan veiligheidsgordels;
• maak gebruik van de kindersloten;
• stop aan de kant van de weg bij een calamiteit en gebruik de mobiele telefoon.

Kerkstraat 79 - 1687 AM Wognum - 0229-544810

