
Regels bij excursies en uitstapjes 
 
Dankbaar maken wij gebruik van ouders die ons met de auto willen vervoeren.  
Voor zowel de veiligheid van de kinderen als voor een goed verloop van de excursie hanteren wij de volgende 
regels: 
 

• Jongere broertjes of zusjes mogen niet mee. Stelt u zich een uitgelaten groepje kinderen voor dat uit 
de auto springt terwijl de begeleider nog een buggy aan het uitladen is. Wij vinden het belangrijk dat 
een begeleider alert kan reageren op het groepje kinderen dat onder zijn hoede is geplaatst. 

• Een leerkracht is zelf geen chauffeur of begeleider. De leerkracht moet letterlijk zijn handen vrij 
houden voor het regelen en organiseren. Bij onvoorziene situaties kan er dan ook meteen ingegrepen 
worden. 

• “Vreemde ogen dwingen” Deze volkswijsheid verklaart waarom wij de ouders niet bij hun eigen 
kinderen indelen. Kinderen luisteren soms beter naar een ander en volgen sneller diens aanwijzingen 
op. 

• Onze schoolverzekering verzekert alleen kinderen en begeleiders die in de auto zitten met een 
veiligheidsgordel om. 

• Ook is het veilig om de kinderen altijd aan de kant van de stoep uit te laten stappen. 
•  

Voorts kregen wij van de ANWB de volgende wettelijke voorschriften met betrekking tot vervoer van kinderen 
per auto: 
 
Voorin 
Bestuurder en passagier maken gebruik van de beschikbare gordel. Kinderen jonger dan 12 jaar en korter dan 
1.35 meter moeten gebruik maken van een voor hen geschikt kinderbeveiligingsmiddel dat is voorzien van een 
goedkeuringsmerk. Voor deze categorie is de gewone veiligheidsgordel dus niet genoeg. Het is beter om de 
airbag uit te schakelen bij kinderen jonger dan 12 jaar. 
 
Achterin 
Passagiers moeten gebruik maken van de voor hen beschikbare gordels. Zijn de kinderen jonger dan 12 jaar en 
korter dan 1.35 meter dan moeten zij gebruik maken van een geschikt kinderbeveiligingsmiddel dat is voorzien 
van een goedkeuringsmerk, indien dit aanwezig is. Bestuurders en passagiers die korter zijn dan 1.35 meter 
mogen een driepuntsgordel gebruiken als heupgordel. 
 
Wij hopen ook dit jaar weer dat u kinderen met de auto wilt vervoeren en begeleiden bij excursies. Bij voorbaat 
reeds bedankt. 
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