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Beleid op stap met de groep
Op stap met de fiets of lopend
- Alle leerlingen dragen een veiligheidshesje voor de zichbaarheid in het verkeer.
De leerkrachten en begeleidende ouder(s) dragen ook een hesje.
- Groep 7 en 8 kunnen op de fiets naar een locatie gaan. Groep 1 t/m 6 gaan
lopend of worden vervoerd met auto’s door ouders. Soms nemen deze kinderen de
fiets mee aan de hand. Deze kinderen lopen dan achteraan in de groep.
- Iedere groep die op stap gaat, zorgt voor minimaal 1 begeleidende ouder.
- De St. Bernardusschool blijft eindverantwoordelijk voor het vervoer van kinderen.
De leerkracht die met de groep op pad gaat controleert of de ouder die gaat
vervoeren voldoende zitplaatsen heeft en of het aantal zitplaatsen afgestemd is op
het aantal leerlingen.
Op stap met de auto
Op de St. Bernardusschool worden ouders af en toe gevraagd om kinderen te
vervoeren. Hiervoor hanteren wij de volgende afspraken (gebaseerd op de
richtlijnen van de Rijksoverheid):
Kinderen tot 18 jaar en kleiner dan 1,35 meter moeten in een goedgekeurd
autokinderzitje* vervoerd worden. Dit moet zowel voorin als achterin de auto.
Kinderen groter dan 1,35 meter moeten voorin en achterin de auto de autogordel
om. Zij mogen als het nodig is een zittingverhoger gebruiken.
Kinderen kleiner dan 1,35 meter:
In de auto wordt het aantal kinderen vervoerd dat gelijk staat aan het aantal
autokinderzitjes dat de auto heeft.
De ouder die rijdt is verantwoordelijk voor het vervoeren van de kinderen in een
autokinderzitje.
Kinderen groter dan 1,35 meter:
In de auto wordt het aantal kinderen vervoerd dat gelijk staat aan het aantal
autogordels dat de auto heeft. Dat is in een standaard personenauto dus twee of
drie kinderen op de achterbank en één kind op de bijrijdersstoel.
De ouder die rijdt is verantwoordelijk voor het dragen van de autogordel door alle
kinderen die in de auto zitten.
Andere aanvullende richtlijnen:
Kind voorin of achterin de auto
U mag kinderen zowel voorin als achterin de auto vervoeren. Dit maakt voor de
veiligheid weinig verschil. Wel is het veiliger kinderen (baby’s) zo lang mogelijk
tegen de rijrichting in te vervoeren.
Goedgekeurde autostoeltjes
U mag alleen kinderzitjes gebruiken die voldoen aan Europese veiligheidseisen. Het
gaat dan om de normen ECE 44/03, 44/04 of i-Size.
Airbag en vervoer kind

Op een zitplaats met een airbag ervoor mag u een kind niet vervoeren in een
autostoeltje dat tegen de rijrichting in staat. Dit mag wel als u de airbag heeft
uitgeschakeld. Zij-airbags hoeft u niet uit te schakelen.
Gordels en kinderzitjes goed gebruiken
U moet autogordels en autokinderzitjes gebruiken op de door de fabrikant
voorgeschreven manier. Zo zijn ze ook getest.
Gordelverlenger niet toegestaan bij kinderzitje
U mag geen gordelverlenger gebruiken bij een autokinderzitje, omdat er geen zicht
is op de kwaliteit ervan.
Beperkt gebruik aparte gordelgeleider
Een gordelgeleider (gordelclip) zorgt ervoor dat het diagonale deel van de
autogordel niet over de hals loopt. Een gordelgeleider maakt vaak deel uit van een
zittingverhoger.
Er zijn ook aparte gordelgeleiders te koop. Een aparte gordelgeleider mag alleen
gebruikt worden door:
- kinderen kleiner dan 1,50 meter die te zwaar zijn voor een zittingverhoger
(36 kilo of zwaarder);
- volwassenen die kleiner zijn dan 1,50 meter.
In alle andere gevallen mag u geen aparte gordelgeleider gebruiken. Ook mag een
aparte gordelgeleider alleen aan het diagonale deel van de autogordel vastzitten.
Een gordelgeleider die het heupdeel met het diagonale deel verbindt, mag u dus
nooit gebruiken.
Op stap met de bus
De busmaatschappij hanteert richtlijnen dat kinderen in de riemen moeten zitten.
De leerkrachten en ouders die in de bus aanwezig zijn, volgen de aanwijzingen van
de buschauffeur op.
* Een autokinderzitje is een babyautostoeltje, een kinderautostoeltje of een
zittingverhoger.
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