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Protocol Vervoer Kinderen
Algemeen
De tijden van ophalen en brengen staan in de vervoersplanning, zijn bekend en is
conform afspraak met ouders/verzorgers. Het is niet toegestaan in de auto te roken
in het bijzijn van de kinderen. Het gebruik van radio/cd speler met kinderen in de
auto dient afgestemd te worden met Hanny.
Indien een kind 's morgens bij ophalen niet klaar is op de afgesproken tijd mag de
chauffeur maximaal 5 minuten wachten en geeft dit aan bij ouders. Het is niet
toegestaan kinderen mee naar binnen te nemen bij derden. Bij twijfel of vragen
contact opnemen met Hanny of Brian. Ouders kunnen dan hun kind nabrengen.
Ouders dienen te zorgen voor een zitverhoger of kinderstoeltjes voor hun kind.
Ouders zijn verantwoordelijk dat dit zitje voldoet aan de wettelijke eisen.
Als werknemer van het Robertshuis ben je verantwoordelijk voor het tijdig ophalen en
thuisbrengen van de kinderen. Ben je door overmacht later dan de afgesproken tijd
dien je de ouders telefonisch te informeren (later dan 10 minuten).
Als werknemer van het Robertshuis dien je bij het vervoer onderstaande regels
"kinderen in de auto" in acht te nemen en hier op toe te zien dat dit nageleefd
wordt. De chauffeur heeftin deze altijd de eindverantwoordelijkheid. De chauffeur
zorgt altijd dat de deuren vergrendeld zijn op kinderslot.
Geconstateerde fouten in tijden in de vervoersplanning dienen per mail te worden
doorgegeven aan Hanny of Brian. Bij calamiteiten en ongevallen informeert de
chauffeur onmiddellijk Hanny, Brian, Serah/Sandra of Rob om te overleggen omtrent
de te volgen procedure.
Bijzonderheden van het vervoer of info ouders melden bij betreffende senior
begeleider of anders bij Serah/Sandra.
Regels kinderen in de auto
Kinderen mogen voorin zitten als:
	
  
	
  
• kleiner dan 1.35m in een kinderstoeltje. Let op met je airbag! Zet deze uit. Kan dat
niet, dan moet het kind in dezelfde richting zitten als jijzelf (dus met het gezicht
richting de weg).
• groter dan 1.35m met een gordel. Belangrijk is dat de gordel over de schouder
loopt en niet over de hals. Loopt de gordel over de hals, gebruik een zitverhoger.
• Kinderen op de achterbank:
o 3 gordels = kleiner dan 1.35m max. 3 kinderen in een kinderstoeltje.
o 3 gordels = groter dan 1.35m max. 3 kinderen met een gordel (en
eventueel een zittingverhoger).

