
            

         

Beste ouders, 

 

Betreft: vervoer van kinderen in de auto door (groot)ouders.    

     

Om aan de eindtermen te voldoen, is het nodig dat we regelmatig met de leerlingen de 

school verlaten om zo goed mogelijk werkelijkheidsgericht onderwijs te bieden, om 

sportactiviteiten aan te bieden, cultuur op te snuiven… en om aan andere activiteiten deel te 

nemen. 

Daarom willen wij een beroep doen op vrijwilligers om ons te vervoeren om zo de kosten 

van het huren van een bus te drukken.  

Wij begrijpen dat jullie zich vragen stellen i.v.m. de veiligheid van de kinderen (kinderzitje, 

vooraan zitten, gordel dragen …) en de verzekering. 

Daarom ik heb ik de juiste info even op een rijtje gezet. 

1. VERVOER VAN KINDEREN IN DE WAGEN  

 (volgens het Belgisch instituut voor Verkeersveiligheid – www.bivv.be) 

Algemene regel: 

 Kinderen(jonger dan 18 jaar) kleiner dan 1.35m moeten in een voor hen geschikt 

 kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd in de wagen. Kinderen van 1,35m of groter, 

 moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd, of de 

 veiligheidsgordel dragen. 

 UITZONDERINGEN: (toegestaan in dezelfde wet) 

 In geval van occasioneel vervoer over een korte afstand, voor kinderen die niet 

 door de ouders worden vervoerd. (bv. een uitstap met school) 

  wanneer er geen of te weinig kinderbeveiligingssystemen in de wagen zijn voor 

 het aantal vervoerde kinderen, mogen kinderen van 3 jaar en ouder (en kleiner dan 

 1,35m)toch achterin meereizen! Ze moeten dan de veiligheidsgordel dragen!  

 Opgelet! Dit geldt niet voor de eigen kinderen! Indien  een juf of een mama haar 

 eigen kind meeneemt, moet het altijd een zitje hebben indien het kleiner is dan 

 1,35m. 

http://www.bivv.be/


  indien het niet mogelijk is om achterin een derde kinderbeveiligingssysteem te 

 plaatsen(omwille van plaatsgebrek), mag een kind ouder dan 3 jaar, enkel met 

 veiligheidsgordel aan meereizen. 

 voorin mag ook een kind plaats nemen(als er geen andere plaats meer is), maar 

 ALTIJD op een kinderzitje/verhogingskussen  als het kind kleiner is dan 1,35m OF met 

 een veiligheidsgordel als het kind groter is dan 1,35m. 

 

2. VERZEKERING 

 Onze school heeft een polis OMNIUM OPDRACHTEN afgesloten bij IC Verzekeringen 

 te Brussel. De polis ligt ter inzage op het secretariaat. 

 dit houdt in dat de lichamelijke schade van (groot)ouders, leerkrachten en 

 leerlingen is gedekt (omdat ouders optreden als vrijwilliger: zie ook hoofdstuk 21 in 

 ons schoolreglement) 

 de schade aan het voertuig van de (groot)ouder kan hierdoor ook vergoed worden. 

 

Uiteraard verwachten wij dat jullie auto in goede staat is en de (groot)ouders in goede 

gezondheid. Daarom durven wij ook bij het vertrek de groene verzekeringskaart en het 

keuringsbewijs van de auto vragen. 

 

Hopend u hiermee voldoende informatie verstrekt te hebben. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Greet Jorissen 

directeur 

  


