Afspraken m.b.t. particulier vervoer
U heeft zich aangemeld als chauffeur voor een buitenschoolse activiteit van de Franciscus.
Daar zijn we heel blij mee.
Voor de veiligheid van onze kinderen hebben we hieronder een aantal afspraken voor u op een rijtje
gezet, die wettelijk van toepassing zijn of door ons schoolbestuur, Kalisto, worden voorgeschreven.








De kinderen zijn gedurende het vervoer naar excursies, voorstelling e.d. verzekerd tegen
ongevallen op grond van een collectieve ongevallenverzekering.
De kentekenhouder van de auto waarmee het vervoer plaatsvindt, dient te zorgen voor een
WA-verzekering met dekking voor vervoer van kinderen als mede voor een
inzittendenverzekering.
De school cq. het bevoegd gezag heeft een algemene WA-verzekering afgesloten.
U dient zich te allen tijden te houden aan de afspraken omtrent maximum snelheid
De groepsleerkracht is voorafgaand aan het vertrek verantwoordelijk voor een veiligheids- en
route-instructie aan begeleiders en leerlingen.
Laat de kinderen altijd aan de trottoirkant uitstappen, ze hebben dan geen hinder van
passerend verkeer. Vertel ze vooraf dat ze niet aan deuren en ramen mogen zitten.
Zorg voor een actuele telefoonlijst.

Uit de info van veilig Verkeer Nederland
Korte ritjes
Als u af en toe voor een kort ritje, anders dan uw eigen kinderen moet vervoeren (vanaf drie jaar en
kleiner dan 1.35 meter) hoeven die andere kinderen geen kinderbeveiligingsmiddel te gebruiken.
Zij mogen dan alleen op de achterbank vervoerd worden en moeten de veiligheidsgordels gebruiken.
Lange ritten
Is een kind kleiner dan 1,35 meter dan is een autostoel of een zittingverhoger in combinatie met een
gordel verplicht.
Autostoeltjes
De fabrikant van autostoeltjes geeft een maximaal gewicht aan voor een stoeltje. Dat is een
veiligheidsnorm. Behalve het gewicht is het goed om de lengte in de gaten te houden.
Let als ouder / chauffeur op twee punten:
- Een kind is niet zwaarder dan het maximale gewicht dat de fabrikant van het stoeltje
aangeeft
- Een kind past met het hoofd nog onder de bovenrand van de rugleuning van de stoel.
U mag niet meer kinderen vervoeren dan er zitplaatsen zijn met autogordel. Op een normale
achterbank is er ruimte voor maximaal drie personen.
Bij gebruik van stoeltjes op de rechter voorstoel, die tegen de rijrichting in geplaatst worden, moet
de airbag uitgeschakeld zijn.
Het is beter om een kind tot 1.35 meter niet voorin te vervoeren. Achterin zit een kind veel veiliger.
Het is verstandig om kinderen tot 12 jaar niet bij een ingeschakelde airbag te laten zitten.
Kan het niet anders, zet dan de autostoel zo ver mogelijk naar achteren.
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Autogordels
Vuistregel: een gordel moet strak over de schouder, borst en bekken aansluiten.
De driepuntsgordel mag nooit als heupgordel worden gebruikt.
In oudere auto’s zonder gordels mogen kinderen van drie jaar of jonger niet mee. Ook voor oudere
kinderen is het niet veilig om zonder gordel in een auto te stappen.
Algemeen
Het is verboden personen te vervoeren in een open of gesloten laadruimte van een auto.
Op de website van Veilig Verkeer Nederland, www.veiligverkeernederland.nl
is meer te lezen over veilig autovervoer van kinderen

Met vriendelijke groeten,
De directie en het team van de Franciscus
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