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Vervoersbeleid
Algemeen
De vervoersregels die hieronder vermeld worden, hebben betrekking op het veilig vervoeren van
kinderen. Deze regels dienen ten allen tijde in acht te worden genomen wanneer het vervoer van
kinderen ter sprake komt.
Belangrijk: wij verwachten van volwassenen die kinderen van Talentrijk vervoeren dat ze de geldende
verkeersregels in acht nemen en zich verantwoordelijk gedragen in het verkeer.

Afspraken
Te voet
Voetgangers moeten gebruik maken van het trottoir of het voetpad. Voetgangers mogen alleen
gebruik maken van het fietspad, wanneer er geen trottoir of voetpad is. Is er ook geen fietspad, dan
moeten voetgangers de wegberm gebruiken of de uiterste zijde van de rijbaan.
De school beschikt over fluorescerende veiligheidshesjes die gebruikt dienen te worden bij
voettochten, zodat de groep in het verkeer extra goed zichtbaar is. De fluorescerende hesjes worden
gedragen zodra je met je groep de school verlaat. Er dient naast de medewerker extra begeleiding te
zijn.
• Het verdient de voorkeur om bij de gr. 1 t/m 6 tenminste 1 begeleider per 8 kinderen te
regelen.
• Het verdient de voorkeur om bij de gr. 7 en 8 tenminste 1 begeleider per 12 kinderen te
regelen.
Per fiets (kinderen vanaf leerjaar 6)
De fietser moet gebruik maken van het fietspad, indien dit aanwezig is en anders moet aan de meest
rechterzijde van de weg gefietst worden. Natuurlijk moet de fiets aan alle veiligheidseisen voldoen.
De school beschikt over fluorescerende veiligheidshesjes die gebruikt dienen te worden bij langere
fietstochten, zodat de kinderen extra goed zichtbaar zijn in het verkeer. Er dient naast de
medewerker extra begeleiding te zijn.
• Het verdient de voorkeur om bij de eerste keer op de fiets tenminste 1 begeleider per 8
kinderen te regelen.
• Bij een tweede en latere keer verdient het de voorkeur om op de fiets tenminste 1
begeleider per 12 kinderen te regelen.
In de auto
Wanneer ouders gevraagd worden om kinderen te vervoeren onder schooltijd, dienen zij op de
hoogte te zijn van de regels die betrekking hebben op het vervoeren van kinderen. Is dat niet het
geval dan kan het vervoersbeleid als informatiebron dienen. Daarnaast heeft de medewerker samen
de verantwoordelijkheid om te controleren of ouders bij vertrek ook daadwerkelijk aan de eisen
hebben voldaan. Vraag na of de ouders over een inzittendenverzekering beschikken!

De regels
De basisregel is dat alle kinderen kleiner dan 1,35 meer zowel voorin als achterin een goedgekeurd
zitje of een goedgekeurde zittingverhoger moeten gebruiken. In auto’s zonder autogordels mogen
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kinderen jonger dan 3 jaar niet worden vervoerd. Kinderen vanaf 3 jaar mogen in zulke auto’s wel
achterin zonder extra zitje meerijden. Als ze kleiner zijn dan 1,35 meter mogen ze niet voorin zitten.
1. In personenauto’s die na 30 september 1999 in gebruik zijn genomen, moet bij iedere
passagiers-zitplaats met airbag duidelijk zichtbaar en duurzaam het volgende symbool zijn
aangebracht:

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien het voertuig is voorzien van een mechanisme dat
automatisch de aanwezigheid van een naar achteren gericht bevestigingssysteem voor kinderen
signaleert en dat ervoor zorgt dat de airbag niet wordt opgeblazen wanneer een dergelijk
systeem is aangebracht.
3. Het is verboden om het diagonale deel van de gordel achter het lichaam langs te leiden.
Driepuntsgordels zijn hier niet voor gemaakt en bieden dan onvoldoende veiligheid. Als bij een
kind de gordel over de hals loopt in plaats van over de schouder, is een goedgekeurde
zittingverhoger de aangewezen oplossing. Het gebruik van gordelgeleiders (ook wel gordelclips
genoemd) is ook verboden. Alleen kinderen kleiner dan 1,50 meter voor wie geen
zittingverhoger te krijgen is omdat ze er te zwaar voor zijn en volwassenen kleiner dan 1,50
meter mogen indien nodig een gordelgeleider gebruiken. Er komen nog nadere eisen waaraan
een gordelgeleider moet voldoen.
4. Kinderen ouder dan 3 jaar hoeven -ook al zijn ze kleiner dan 1,35 meter- op de achterbank niet
in een kinderzitje, als daar al twee kinderzitjes of zittingverhogers in gebruik zijn en er geen
derde bij past. Zij moeten dan wel een gordel om.
5. Het is verboden om kinderen te vervoeren in de laadruimte van een auto of in een aanhanger.
Dus ook geen kinderen in de achterbak van een stationwagen.
6. Sinds mei 2008 moet iedereen in de personenauto in de gordel.
7. De chauffeur houdt zich aan de verkeersregels, vooral aan de maximumsnelheden. Bij
overtreding van de verkeersregels is de chauffeur verantwoordelijk.
8. De kinderen dienen op een veilige plaats in- en uit te stappen. Bij voorkeur aan de trottoirkant
en wanneer deze niet aanwezig is in de berm.
9. Er wordt zo min mogelijk in colonne gereden. Er worden afspraken gemaakt over de te rijden
route en eventuele rustplaatsen.
10. Wanneer vreemde kinderen (geen bloedverwanten van de chauffeur) meerijden, hoeft er geen
gebruik worden gemaakt van een zitje. Eigen kinderen moeten wel in een zitje volgens de
basisregel.
In een taxi, taxibusje of touringcar
Er mogen niet meer kinderen vervoerd worden dan er zitplaatsen zijn. Kinderen mogen dus géén
zitplaats delen. Het verdient de voorkeur om in een touringcar te beschikken over ten minste één
begeleider per vijftien leerlingen.
Voor elk soort vervoer geldt: Gordel aanwezig? Altijd dragen

Talentrijk wenst iedereen een goede reis en een veilige thuiskomst.
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