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Protocol: Uitstapjes en vervoer 
 

Procedure bij uitstapjes 
 
Onze school organiseert met enige regelmaat uitstapjes onder lesgebonden tijd naar diverse buitenschoolse 
activiteiten. Vanuit de verantwoordelijkheid van de leerkracht en veiligheid voor de kinderen is het volgende kader 
vastgesteld: 
 
Uitgangspunt bij alle evenementen is: samen uit, samen thuis.  
Dat betekent dat er een gouden regel bestaat: we starten in de klas en eindigen in de klas. De leerkracht is zodoende 
in staat om zicht te houden over de groep (is iedereen er?) en is in staat om nog laatste mededelingen te doen en bij 
terugkeer te evalueren en te controleren. Groot bijkomend voordeel: er kan vanuit een bekende situatie in rust 
worden gestart om bij terugkeer nog even kort bij elkaar te zijn en in rust vertrekken. 
 
Bij vervoer per fiets of wandelen: 
De leerkracht zorgt voor voldoende toezicht. Voor algemene uitstapjes geldt als richtlijn dat er bij elke zes kinderen 
een begeleider zal zijn. Mocht de leerkracht meer begeleiding wensen bij de activiteit, dan kan gekozen worden voor 
meer begeleiders.  
Als de route langs drukke verkeerspunten gaat, kan de leerkracht ervoor kiezen om gebruik te maken van 
geel/oranje hesjes voor de begeleiders en/of de kinderen. 
De begeleiders worden van tevoren door de leerkracht ingelicht omtrent de verwachtingen tijdens de begeleiding. 
De leerkracht blijft te allen tijde verantwoordelijk.  
 
Procedure bij vervoer 
 
Van ouders, die willen helpen bij het vervoer van kinderen met een personenwagen naar een schooluitstapje, 
verwachten we dat ze 

 in het bezit zijn van een geldig rijbewijs; 

 in het bezit zijn van een APK gekeurde auto; 

 bij voorkeur in het bezit zijn van een inzittendenverzekering; 

 een auto bezitten die voldoet aan de wettelijke eisen t.a.v. autogordels. 
 
Autogordels 
Op een zitplaats met een autogordel moet deze worden gebruikt, zowel voorin als achterin een auto. Niemand mag 
los op de achterbank zitten en gordels mogen niet worden gedeeld. Het aantal passagiers mag dus niet meer zijn dan 
het aantal autogordels. De wet geeft enkele uitzonderingen aan betreffende het wel/niet dragen van een 
autogordel. Wij, als basisschool JLRendierhof, kiezen ervoor om kinderen ten alle tijden in de gordel te vervoeren.  
 
De wet-en regelgeving rondom het vervoer van kinderen per auto is duidelijk. 

 Kinderen kleiner dan 1.35 m: goedgekeurd kinderzitje verplicht 

 Kinderen groter dan 1.35 m: autogordel  
Welke uitzonderingen kent deze wet? 

 Als op de achterbank al twee autostoeltjes of zittingverhogers in gebruik zijn, is er vaak geen plaats meer 
voor een derde. In zo’n geval mag een kind vanaf 3 jaar op de overgebleven zitplaats de gordel gebruiken. 

 Van ouders en pleegouders wordt verwacht dat ze voor hun eigen kind een autostoeltje of zittingverhoger in 
de auto hebben. Kinderen die incidenteel meerijden, zoals bij een excursie, mogen op de achterzitplaatsen 
vanaf 3 jaar volstaan met gebruik van de gordel. 

 
Bij schooluitstapjes, waarbij een kind meerijdt met een andere ouder, kan de eigen ouder eventueel een 
zittingverhoger in een plastic tas aan het kind meegeven. De zittingverhoger wordt dan tijdelijk in de auto, waarin 
het kind meerijdt, geplaatst. 
 
Dit schoolbeleid is gebaseerd op het zo veilig mogelijk vervoeren van kinderen tijdens lesgebonden tijd. 


