
                                                               

Autoprotocol                                                                           

De volgende regels gelden voor de groep als men met de auto gaat rijden. De 

groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de naleving van de regels. 

Algemeen                                                                                                                                        

* Voordat je met kinderen met de auto gaat rijden, besteed je in de groep 

aandacht aan:  

  - rustig zijn in de auto; 

  - uitstappen aan de veilige kant en pas als de bestuurder aangeeft dat je 

uit mag stappen; 

  - gordel vast.  

* Als je met je groep/ een groepje in gaat rijden, informeer je de schoolleiding.  

* Als je met je groep gaat rijden, neem je een namenlijst van je groep (met 

telefoonnummers) mee en laat je een mobiel nummer achter op school.  

* De leerkracht/ leidster/ pedagogisch medewerker maakt de autogroepjes.  

* De leerkracht/ leidster/ pedagogisch medewerker zorgt voor een heldere 

routebeschrijving en duidelijke afspraken over aankomst en vertrek.  

* Alle bestuurders hebben een mobiele telefoon en een nummer wat zij in geval 

van calamiteiten onderweg kunnen bellen.  

Veiligheid onderweg 

*Er mogen maximaal 3 kinderen per auto vervoerd worden (behalve als er een 

inzittendenverzekering is afgesloten voor meer personen). 

*Kinderen kleiner dan 1,35 m. en niet zwaarder dan 36 kg moeten een 

autostoeltje of zittingverhoger gebruiken (De autostoeltjes en zittingverhogers 

moeten goedgekeurd zijn volgens ECE-reglement 44/03 of hoger: 44/04).  

*Alle inzittenden moeten de autogordel gebruiken.  

*De achterportieren gaan op kinderslot, indien dit aanwezig is. 

 

De bestuurder 

* Is in het bezit van een inzittenden verzekering voor het aantal personen dat 

hij vervoert.                                                                                                                             



                                                               

* Rijdt in een APK goedgekeurde auto.  

*Laat de kinderen zoveel mogelijk aan de trottoirkant/ een veilige kant 

uitstappen (en houdt hier rekening mee bij het parkeren).  

*Verwijdert de sleutel uit het contact bij het (kortstondig) verlaten van de auto. 

*Zet de auto zowel op de handrem als in de eerste versnelling / parkeerstand bij 

het (kortstondig) verlaten van de auto.  

 


