
 
 

 

Verkeersprotocol Lambertusschool 

Dit protocol geldt voor alle kinderen van de Lambertusschool en hun ouders en/of 

verzorgers. Het doel van dit protocol is het creëren van een verkeersveilige schoolomgeving 

voor ALLE kinderen. In de schoolgids worden ouders verwezen naar onze website waar dit 

verkeersprotocol te vinden is. Jaarlijks worden ouders middels de nieuwsbrief op de hoogte 

gebracht van dit protocol. 

De Lambertusschool is een milieubewuste en gezonde school. Daarom willen we dat de 

kinderen zoveel mogelijk te voet of fietsend naar school komen.  

 Om de verkeersstroom in goede banen te leiden, gelden de volgende regels:  

1. Komt u met de auto, maak dan gebruik van onze parkeerplaatsen rondom de school.  

2. De grijze poort is voor de kinderen van groep 1/ 2. Zij komen te voet door de poort, 

eventueel met de fiets aan de hand. De kinderen met een fiets, parkeren deze op de 

aangewezen plek.  

3. De groene poort is voor groep 3 t/m 8. Iedereen komt te voet, zonder fiets, het 

schoolplein op. De fiets wordt, op de vooraf afgesproken plaats, geparkeerd.  

De kleine, groene poort is voor de fietsers, van groep 3-8, om hun fiets te parkeren .  

4. Fietsers stappen bij de poort af en lopen de fietsenstalling in.  

5. Houd de poorten bij het naar huis gaan voor alle kinderen overzichtelijk door de 

vertrekkende kinderen de ruimte te geven.  

6. Spreek met uw kinderen een vaste ontmoetingsplek af en geef deze (indien nodig) door 

aan de oppas, opa of oma.  

7. Stel de oppas, opa of oma ook op de hoogte van de andere afspraken.  

8. Kinderen die op de fiets zijn, verlaten lopend de fietsenstalling. Zij lopen met de fiets aan 

de hand naar de straat en gaan daar pas fietsen. 

Vervoersprotocol 

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid 
 
De MR heeft in samenspraak met de OV en de directie van basisschool “Lambertusschool” 
een vervoersprotocol vastgelegd. 
 
Het protocol is van toepassing op het door school georganiseerde groepsvervoer van 
leerlingen van en naar school en naar bestemmingen in het kader van schoolactiviteiten. 
 
Het doel van dit protocol is om de (verkeers)veiligheid van leerlingen te waarborgen. 
 
Wettelijke regels vinden hun weerslag in dit protocol. 
 
  



 
 

Naleving van het protocol 

• De verantwoordelijke leerkracht informeert de betrokken ouders over naleving van de 
regels en afspraken die in dit protocol zijn opgenomen. We nemen aan dat iedere 
betrokkene het belang van naleving van dit protocol erkent en conform de gemaakte 
afspraken handelt. Indien dit niet mogelijk is zal per situatie bezien worden hoe te handelen. 
• De eindverantwoordelijkheid van de naleving van dit protocol ligt bij de directie van  
“Lambertusschool”. Het protocol wordt opgenomen in de schoolgids. 
• Het personeel wordt door de directie bekend gemaakt met de vastgelegde afspraken.  
• Bij niet naleving van dit protocol zal de directie een oplossing zoeken en handelen. 
 
1. Verkeersregels 
 
De chauffeur houdt zich aan de wettelijk vastgestelde verkeersregels. Bekeuringen 
gerelateerd aan (verkeers)overtredingen door de chauffeur kunnen niet worden verhaald op 
de school. 
 
2. Route 
 
Er wordt niet in colonne gereden aangezien dat kan leiden tot onoplettendheid ten aanzien 
van het totale verkeer. Beter is om gebruik te maken van een navigatiesysteem of een 
duidelijke routebeschrijving. Vooraf wordt door de leerkracht het adres (postcode voor 
navigatie) en een routebeschrijving aangeleverd. Eventuele rustplaatsen worden ook vooraf 
afgesproken. 
 
3. Vervoer per auto 
 
Er worden niet meer kinderen in de auto vervoerd dan er autogordels aanwezig zijn.  
Kinderen mogen niet in de bagageruimte vervoerd worden. 
Kinderen kleiner dan 1.35 meter moeten in een kinderzitje of op een verhoger  
zitten tijdens vervoer. 
Kinderen vanaf 1.35 en volwassenen moeten gebruik maken van de gordels  
voor- en achterin de auto. 
Bij incidenteel vervoer van andermans kinderen over een korte afstand is een  
kinderzitje niet verplicht. 
De bestuurder van de auto let er op dat de kinderen de gordels omdoen. 
De driepuntsgordel als heupgordel gebruiken mag niet. 
Als er op de achterbank al twee kinderzitjes in gebruik zijn en er voor de derde geen ruimte 
is, mag dit kind zonder zitje maar met gordel vervoerd worden. 
De leerkracht controleert voor vertrek of het aantal leerlingen dat per auto wordt vervoerd 
voldoet aan de geldende regels. 
 
Als de regels niet kloppen neemt de verantwoordelijke leerkracht het besluit om geen 
vervoer te laten plaatsvinden. 
Als er kindersloten aanwezig zijn in de auto dan wordt hiervan gebruik gemaakt. 



 
 
Kinderen stappen op een veilige plaats in en uit de auto. Aan de kant van de stoep of de 
berm. Begeleiders stappen eerst zelf uit. 
 
Er wordt van uit gegaan dat de rijdende ouder een WA verzekering en een inzittende 
verzekering heeft afgesloten. Bestuurders dienen in het bezit te zijn van een geldig 
Nederlands rijbewijs, en dit ook bij zich te hebben. 
 
4. Vervoer per touringcar 
 
Het aantal te vervoeren personen met een touringcar is gekoppeld aan het aantal  
zitplaatsen. Dit aantal is terug te vinden op het keuringsbewijs dat in de bus  
aanwezig moet zijn. 
Bij vervoer per touringcar dient tenminste één begeleider per vijfentwintig leerlingen 
aanwezig te zijn. 
Begeleiders dienen tijdens de reis verspreid in de bus te zitten. 
Ook in touringcars is het gebruik van de autogordel verplicht. 
Per touringcar reist er altijd één verantwoordelijke leerkracht mee. 
Deze leerkracht controleert voor vertrek of aan de regels is voldaan. 
 
5. Openbaar Vervoer 
 
Bij vervoer van leerlingen van groep 1 en 2 dient er één begeleider per vier  
leerlingen aanwezig te zijn. Voor leerlingen van groep 3 en 4 één begeleider per  
zes leerlingen. Voor leerlingen van groep 5 t/m 8 één begeleider per acht leerlingen.  
De verantwoordelijke leerkracht bepaalt vooraf het aantal noodzakelijke  
volwassen begeleiders. Voor vertrek worden duidelijke afspraken gemaakt ten  
aanzien van het in- en uitstappen van de bus, trein of tram. 
 
6. Vervoer per fiets 
 
Leerlingenvervoer per fiets vindt alleen plaats met leerlingen vanaf groep 5. 
 
De begeleiding van de leerlingen van groep 5 en 6 vindt plaats  
met minstens drie volwassenen per groep. De begeleiding van  
groep 7 en 8 vindt plaats met minstens twee volwassenen per  
groep. Er dient minstens één verantwoordelijke leerkracht mee te fietsen. Er  
worden vooraf afspraken gemaakt of er in kleine groepjes wordt gereden of in  
één blok. Ook over hoe te handelen bij het oversteken van een straat en bij stoplichten.  
Alle leerlingen en begeleiders dragen een reflecterend veiligheidsvest. 
 
7. Vervoer te voet 
 
Er loopt minstens één verantwoordelijke leerkracht mee per groep.  
Alle begeleiders dragen een reflecterend veiligheidsvest. 
De begeleiding van groep 1 en 2 vindt plaats met minimaal één volwassene per  



 
 
acht leerlingen. 
Voor groep 3 t/m 8 minimaal twee volwassenen per groep.  
Vooraf worden regels gemaakt voor onderweg. Indien er geen voetpad aanwezig is wordt er 
links van de weg aangehouden. 
 
Gelet op de veilige ligging van basisschool “Lambertusschool” is een -spontane-  
wandeling rondom de school zonder verdere begeleiding toegestaan. De kinderen  
blijven namelijk op het trottoir. 
 
 
Gestelde eisen en regels van de ouders 
 
De school verwacht dat de rijdende ouder: 
 
• In het bezit is van een geldig rijbewijs en dat bij zich heeft. 
• Minimaal een WA-verzekering heeft en een inzittende verzekering. 
• Controleert of iedereen op de juiste manier (vast) zit. 
• Niet meer kinderen meeneemt dan is toegestaan (aantal gordels). 
• De deuren heeft vergrendeld (met kinderslot). 
• De kinderen op een veilige plaats laat in- en uitstappen. 
• Bekend is met de regelgeving. 
 
Verzekering 
 
a. School 
 
Basisschool “Lambertusschool” heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een 
aansprakelijkheidsverzekering.  
Dit is een basispakket dat alle relevante schadeclaims dekt, mits deze in relatie staan met de  
school. Het betekent onder meer dat (meerdaagse) schoolreisjes en excursies zijn 
meeverzekerd. Het is niet toegestaan schoolactiviteiten te organiseren die buiten het 
dekkingsgebied van de verzekering die de school heeft afgesloten vallen. 
 
b. Collectieve ongevallenverzekering 
 
Alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) zijn verzekerd. 
Deze verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende 
invaliditeit leidt. Ook zijn geneeskundige en tandheelkundige kosten meeverzekerd voor 
zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt. Materiële schade (kapotte 
bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. 
 
c. Aansprakelijkheidsverzekering 
 



 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als diegenen die voor de school 
actief zijn (bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg 
van onrechtmatig handelen.  
Er zijn twee aspecten die vaak aanleiding zijn tot misverstanden: 
 
 
 
 
 
• De school (bestuur) is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en 
buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school is alleen aansprakelijk (en daarmee verplicht 
tot vergoeding van schade) wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. 
 
• De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. 
Leerlingen (of hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is 
dus van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 


