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  Kbs Kievitsloop 
 

Vervoersafspraken bij uitstapjes 
Van tijd tot maken we met de kinderen uitstapjes. Soms zijn deze vlakbij school, maar andere 
keren doen wij een beroep op ouders die kunnen rijden. 
Wanneer ouders helpen bij het vervoer, gelden de volgende afspraken: 
 

• Vanzelfsprekend dient u in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en te rijden met een 
auto die gekeurd en verzekerd is. 

• Het maximaal aantal kinderen dat u mee kunt nemen in uw auto, wordt bepaald door het 
aantal driepuntsgordels dat de auto heeft (naast die van de bestuurder); met andere 
woorden: voor elk kind dat meerijdt dient de auto een driepuntsgordel te hebben. 

• Voor kinderen tot 135cm geldt dat zij vervoerd moeten worden in een goedgekeurd 
autozitje, echter gelden voor uitstapjes met school andere afspraken: 
Wanneer het uitstapje incidenteel is (wat bij ons altijd het geval is), mogen de andere 
kinderen in uw auto in de driepuntsgordel vervoerd worden. 

• Deze driepuntsgordel dient voorlangs (dus over de buik) gesloten te worden en dus niet 
achter de rug langs. 

• Uw eigen kind(tot 135cm) moet altijd wel in een goedgekeurd autozitje vervoerd worden.  

• Alleen kinderen die langer zijn dan 135cm mogen voorin vervoerd worden. 

• Wanneer wij met school een uitstapje maken, waarbij we met auto’s op pad gaan, maakt 
de betreffende leerkracht de groepsindeling. U hoort dus van hem/haar welke kinderen 
bij u meerijden. 

• Wanneer u niet zelf rijdt, maar uw kind kleiner is dan 135cm en u graag wilt dat hij/zij toch 
in een autozitje vervoerd wordt, kunt u dit doorgeven aan de leerkracht en uw eigen zitje 
meegeven bij het uitstapje. 

• De regels kunt u ook terugvinden op www.veiligheid.nl 
 
Naast deze vervoersafspraken geldt nog een andere afspraak: Wanneer u meegaat met een 
schoolactiviteit is het niet toegestaan in het bijzijn en/of in het zicht van de kinderen te roken. 

 

Samen voor een veilige school! 
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