Protocol vervoer bij excursies en uitstapjes c.j.b.s De Regenboog
Regelmatig komt het voor dat de kinderen van de school met auto’s van ouders en
leerkrachten worden vervoerd. Dit kan een excursie zijn of een uitstapje.
Voor vertrek worden altijd de volgende zaken gecontroleerd/nagevraagd:
Voor de bestuurder
1.
2.
3.
4.

De bestuurder is in het bezit van een geldig rijbewijs
De bestuurder heeft een inzittenden verzekering
De auto beschikt over autogordels
Per auto mogen nooit meer kinderen worden vervoerd dan er zitplaatsen met
autogordels zijn
5. Elk kind zit in een autogordel, dit controleert u voor het wegrijden
6. Kinderen tot 1.35 m mogen niet voorin de auto worden vervoerd, tenzij het kind op
een zitverhoger zit
7. Kinderen zitten op aanwezig zitverhogers. Als er geen zitverhogers zijn, mogen de
kinderen gewoon op de stoel in de gordel mee
8. De bestuurder heeft een telefoon bij zich en heeft het nummer van school in de
telefoon staan
9. De bestuurder beschikt over een auto die in goede technische staat verkeert
10. Bij elke excursie vertrekken we vanaf de Tuinstraat
Voor de leerkracht
 Vraagt en controleert bovenstaande 9 aandachtspunten bij de bestuurders
 Gaat pas rijden als aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan
 Zorgt dat alle bestuurders de te rijden route weten. Dit kan op papier of op de
routeplanner
 Maakt indeling welk kind in welke auto, deelt dit uit aan de bestuurders. Eén
exemplaar blijft achter op school
 Bespreekt de indeling en regels voor de leerlingen van tevoren
 Neemt een lijst met telefoonnummers/leerlingenlijst mee, deze lijst is ook op school
aanwezig
 Heeft bij een calamiteit de coördinerende rol
 Checkt of alle kinderen de gordel om hebben, een driepuntsgordel mag niet als
heupgordel gebruikt worden door het schuine gedeelte achter de rug te laten lopen
Voor de leerlingen
Gebruik de aanwezeige stoelverhoger als je kleiner bent dan 1.35 m
Doe altijd de gordel om en gebruik deze zoals hij bedoeld is
Blijf van ramen en deuren af
Laat de bestuurder met rust
Zit rustig in de auto
Stap pas in en uit als dat mag van de bestuurder
 Stap in en uit aan de kant van de stoep
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