Protocol leerlingenvervoer
1,5-meter-samenleving

Wat wordt van u verwacht als ouder/verzorger?
Voor aanvang van de rit

Planning
Automatisch worden
door ons de ritten voor
kinderen in het speciaal
basisonderwijs (SBO)
geactiveerd.
Er worden nog geen
ritten gereden naar het
voortgezet speciaal
onderwijs (VSO), omdat
deze nog gesloten
blijven.

Informeren
Zover bij ons bekend,
gaan kinderen in het
speciaal basisonderwijs
weer volledig naar
school.
U dient zelf bij school te
informeren op welke
dagen uw kind op school
wordt verwacht.

Afmelden
Via app, portaal, mail of
telefoon geeft u door als
uw kind (op bepaalde
dagen) geen gebruik
maakt van het
leerlingenvervoer.
Dient uw kind fysiek
overgedragen te worden?
Denk aan tillen, dragen of
hand in hand. Dan is
vervoer helaas niet
mogelijk en moet u uw
kind afmelden.

Verwerking
Als uw kind niet meereist
en is afgemeld, wordt dit
automatisch in de routes
verwerkt.
Onze chauffeur ziet in de
boordcomputer als uw
kind niet meereist. Zoveel
als mogelijk wordt
gewerkt zoals u van ons
gewend bent, met vaste
chauffeur(s).

De rit naar school

Overdracht
Uw kind komt alleen
naar de taxi of wordt
door één persoon
gebracht.
Draag uw kind over
aan chauffeur, maar
houd 1,5 meter
afstand tot chauffeur.
U mag daarbij ook niet
in de buurt van het
voertuig komen.
Heeft uw kind ziekte- of
verkoudheidsklachten?
Dan blijft uw kind thuis.

Instappen
Onze chauffeur opent de
deur voor uw kind en
helpt hem/haar de taxi
in. Dit geldt ook voor
rolstoelen.
Uw kind maakt zelf de
gordel vast, waarbij de
chauffeur toezicht
houdt. Indien nodig
helpt hij/zij met de
gordel.
Onze chauffeur sluit de
deur van het voertuig.

Tijdens de rit
Gedurende de rit
zitten kinderen
naast elkaar.
Rolstoelgebruikers
zitten in het voertuig
zo ver mogelijk
achterin.
Indien begeleiders
meereizen, zitten zij
achterin zodat er
voldoende afstand is tot
onze chauffeur.

Uitstappen
Pas als chauffeur de
deur heeft geopend,
mogen kinderen
opstaan en één voor
één uitstappen.
Rolstoelgebruikers
worden op een veilige
afstand van 1,5 meter
overgedragen.
Na aankomst volgen
kinderen verdere
instructies van school
op.

Protocol leerlingenvervoer
1,5-meter-samenleving
De rit naar huis

School
Eventuele aanwijzingen
van school worden
opgevolgd door onze
chauffeur. Denk aan
rijroute en parkeren.
Onze chauffeur blijft bij
het voertuig.
Op een veilige afstand
van 1,5 meter worden
de kinderen door
schoolmedewerkers
overgedragen.

Instappen
Onze chauffeur opent de
deur voor uw kind en
helpt hem/haar de taxi
in.
Uw kind maakt zelf de
gordel vast, waarbij de
chauffeur toezicht
houdt. Indien nodig
helpt hij/zij met de
gordel.
Onze chauffeur sluit de
deur van het voertuig.

Tijdens de rit
Gedurende de rit
zitten kinderen
naast elkaar.
Rolstoelgebruikers
zitten in het voertuig
zo ver mogelijk
achterin.
Indien begeleiders
meereizen, zitten zij
achterin zodat er
voldoende afstand is tot
onze chauffeur.

Overdracht
Pas als chauffeur de deur
heeft geopend, mag uw
kind opstaan en
uitstappen.
Rolstoelgebruikers
worden door de
chauffeur uit het
voertuig gereden.
Op een veilige afstand
van 1,5 meter wordt uw
kind overgedragen. De
chauffeur blijft bij het
voertuig en u houdt
geruime afstand tot het
voertuig.

Wij volgen de hygiënemaatregelen van het RIVM op.

Houd 1,5 meter
afstand.

Geen handen
schudden.

Regelmatig je
handen wassen.

In de binnenkant
van je elleboog
niezen en hoesten.

Papieren doekjes
gebruiken.

