Protocol Vervoer
Vervoer kinderen van school naar BSO de Bengel.

Inhoudsopgave protocol vervoer.
1. Doel
2. Toelichting
3. Veiligheid tijdens het lopend vervoer.
4. Veiligheid tijdens busvervoer.

Doel:
De kinderen van BSO de Bengel veilig vervoeren vanaf school naar BSO de Bengel
en andersom.

Toelichting:
Doordat wij kinderen ophalen vanaf verschillende scholen hebben wij een aantal
basisafspraken vastgelegd waaraan iedereen zich dient te houden.
Kinderen die op één van de volgende scholen zitten worden lopend door de
groepsleider opgehaald:
-

De Roos
Admiraal de Ruijterweg
ST. Jan
De Meidoorn
De Waterkant

Kinderen op alle andere scholen worden met een van onze busjes opgehaald.

Maatregelen:
- Veiligheid tijdens het lopend vervoer
De afspraken hierover zijn:
-

-

De groepsleiding hebben altijd een lijst met alle op te halen kinderen en
telefoonnummers bij zich. Tevens zorgen zij voor een voldoende opgeladen
mobieltje.
De groepsleiding neemt altijd de veiligste weg. Denk hierbij aan zebrapaden,
stoplichten en voetgangerspaden.
De groepsleiding steekt pas over als er totaal geen verkeer in zicht is of als
het verkeer tot volledige stilstand is gekomen.
De groepsleiding haast zich nooit!
De groepsleiding neemt altijd de zelfde route.
De groepsleiding zorgt dat zij zoveel als mogelijk dezelfde kinderen ophaalt.
Kinderen lopen altijd twee aan twee.
Als kinderen van hun ouders zelfstandig naar de opvang mogen komen, dient
er een overeenkomst zelfstandig vervoer te worden ingevuld.
Indien kinderen op een opvang dag met iemand anders mee gaan, dienen de
ouders dit van te voren te melden. Is dit niet gebeurd dan neemt de
groepsleiding hem/haar mee naar de Bengel.

Verder zal het vervoer elke maand aan bod komen tijdens de risico inventarisatie
gezondheid en veiligheid besprekingen zodat de groepsleiding er bewust mee om
blijft gaan.

- Veiligheid tijdens busvervoer.

-

Verzekering: minimaal een WA verzekering en een inzittendenverzekering.

-

De chauffeur dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en het bevoegd
te zijn om het voertuig te besturen.

-

De chauffeur houdt zich aan de verkeersregels.

-

Het maximale aantal te vervoeren personen is gekoppeld aan het aantal
zitplaatsen.

-

Kinderen moeten bij voorkeur achterin zitten.

-

Kinderen kleiner dan 1,35m worden in een kinderzitje vervoerd.

-

Er worden niet meer kinderen vervoerd dan er gordels zijn.

-

Er wordt op gelet dat de kinderen de autogordels tijdens het rijden niet afdoen.

-

De bestuurder is verantwoordelijk voor het dragen van de gordels door
meerijdende kinderen.

-

Indien aanwezig, wordt er gebruik gemaakt van kindersloten.

-

De kinderen dienen op een veilige plaats in- en uit te stappen: aan de
trottoirkant of, als er geen trottoir is, in de berm. Begeleiders dienen zelf ook
altijd uit te stappen.

-

Elke chauffeur onthoudt zich van roken, verdovende middelen, alcohol,
medicijnen die van invloed zijn op het rijden, telefoneren en/of andere zaken
die van negatieve invloed kunnen zijn op het functioneren voorafgaande of
tijdens het vervoer.

-

De technische staat van de auto dient te voldoen aan de wettelijke vereisten.

