Vervoersprotocol
In verband met steeds strenger wordende veiligheidseisen is er een protocol opgesteld betreffende het vervoer van
schoolkinderen door ouders.
Dit formulier ondertekend inleveren bij de leerkracht
Locatie activiteit: ..…………………………………..Datum: ……………………………………

Verantwoordelijke Leerkracht: …….….………….Handtekening: ………………………….

Hulpkracht/Bestuurder: ………….….…………….Handtekening: ………………………….

Kenteken auto : ……………………………………..Mobiel nummer: .……………………….
Aantal kinderen in deze auto: ……….
Door dit formulier te ondertekenen geeft de hulpkracht/ouder aan, zich te houden aan de volgende regels:
1. Kinderen kleiner dan 1.35 meter:
Alle kinderen kleiner dan 1.35 meter moeten een goedgekeurd autostoeltje of zittingverhoger gebruiken. (ECE
reglement 44/03 of hoger). De kinderen nemen een autostoeltje of zittingverhoger mee naar school. Van ouders en
pleegouders wordt verwacht dat ze voor hun eigen kind een autostoeltje of zittingverhoger in de auto hebben. Maar er
rijden misschien ook wel eens andere kinderen mee, bijvoorbeeld spelertjes van een jeugdteam naar een uitwedstrijd.
Voor deze kinderen kan niet altijd een autostoeltje of zittingverhoger aanwezig zijn.
Bij dit soort incidenteel vervoer over beperkte afstand (dus niet op een vakantiereis) mogen op de achterzitplaatsen
kinderen vanaf 3 jaar (maar niet de eigen kinderen) volstaan met gebruik van de gordel. Zorg, als dit soort vervoer
vaker voorkomt, toch voor één of meer extra autostoeltjes of zittingverhogers, want dat is echt veel veiliger.
Airbag
Als uw auto voor de passagiersstoel een airbag heeft, is het verboden om een (baby)autostoeltje tegen de rijrichting in
op de voorstoel te plaatsen, tenzij de airbag is uitgeschakeld. Het is raadzaam om kinderen tot 12 jaar niet bij een
ingeschakelde airbag te zetten. Als de airbag niet kan worden uitgeschakeld, zet dan de autostoel zo ver mogelijk naar
achteren. (Bron: www.autokinderzitjes.nl/welk_zitje/gebruiktips )

2. Kinderen groter dan 1.35 meter:
Uw kind moet gebruik maken van de driepuntsautogordel. Als de gordel over de hals loopt in de plaats van over de
schouder, gebruik dan een zittingverhoger. (zie punt 1: Airbag)
3. Gordels en zitplaatsen:
Het aantal driepuntsgordels bepaalt het aantal zitplaatsen in een auto. (wetswijziging per 1-4-2008)
4. Kinderen stappen uit aan de kant van het trottoir of aan 1 zijde van de auto.
5. Leerkrachten hebben een autoverdeling (verantwoordelijkheid leerkracht).
6. Ouders hebben een routebeschrijving (verantwoordelijkheid leerkracht).
7. Samenwerkingsstichting Kans en Kleur heeft een collectieve ongevallen inzittende verzekering afgesloten.

