Leerlingenvervoer
in Zeeuws-Vlaanderen
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1. Algemeen
Iedere dag gaan kinderen naar school: te voet, met de fiets, met de
bus of met de auto. Als de school te ver weg is, kan een kind onder
bepaalde voorwaarden gebruikmaken van het leerlingenvervoer.
Ouders kunnen dan van hun gemeente een vergoeding ontvangen
voor vervoer of gebruikmaken van het aangepast vervoer dat door
de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen wordt georganiseerd.

Waarom deze brochure?

kunt opnemen met mevr. Aline Simon van

Uw kind maakt gebruik van het leerlingen-

RBL Zeeuws Vlaanderen, te bereiken op

vervoer. Met behulp van dit handboekje

0115-455000 of rbl@terneuzen.nl.

willen we ouders, leerlingen, leerkrachten

De Vervoerscentrale die voor het Samen-

en chauffeurs op de hoogte brengen van

werkingsverband het leerlingenvervoer

de regels en voorwaarden van het vervoer.

coördineert is het eerste aanspreekpunt.

Wanneer iedereen deze regels kent en zich
er ook aan houdt, kan het vervoer voor

Leeftijdgrens

iedereen zo prettig en veilig mogelijk

De gemeenten hanteren voor leerlingenver-

worden uitgevoerd.

voer over het algemeen een leeftijdgrens
van 9 jaar. Tot die grens hebben kinderen in

Hoe is het vervoer georganiseerd?

elk geval recht op vervoer met begeleiding

De drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen

(met in achtneming van de kilometergrens).

zijn in 2013 gaan samenwerken op het

Daarboven worden kinderen geacht

gebied van leerplicht en leerlingenvervoer.

zelfstandig te reizen met het openbaar

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL)

vervoer of per fiets. Vanaf 9 jaar wordt in

Zeeuws-Vlaanderen heeft deze taak op zich

principe ook geen aangepast vervoer met

genomen. Het RBL houdt ook toezicht op

busjes of taxi’s meer ingezet. Echter,

het naleven van de leerplicht- en RMC-wet

wanneer een leerling, door haar of zijn

voor de regio Zeeuws-Vlaanderen.

beperking, niet in staat is zelfstandig te
reizen, mag de gemeente deze leeftijdgrens
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Wat betekent dit voor u?

niet hanteren. Het vervoer is dan niet

Dat RBL Zeeuws-Vlaanderen de aanvragen

passend voor die leerling. Er moet rekening

beoordeelt en dat u voor vragen contact

gehouden worden met de specifieke
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behoeften van het kind, zoals bijvoorbeeld

Verzekering

een handicap.

Het is zeker aan te raden een
aansprakelijkheidsverzekering voor

Vrijstelling

uw kind af te sluiten.

Als u meent dat uw kind, ook al is het 5
jaar geworden, toch (nog) niet rijp is om
naar de basisschool te gaan, neem dan
contact op met de RBL-consulent om na te
vragen of u een beroep op vrijstelling kunt
doen.

Leerlingenvervoer in Zeeuws-Vlaanderen |

5

2. Regels en wetenswaardigheden
De kinderen staan
gereed als de taxi komt
aanrijden

of afzetadressen met de chauffeur zijn
niet toegestaan.

de taxi komt aanrijden. Laat u uw kind voor

Overdracht van
leerlingen

vertrek nog even het toilet bezoeken.

In het leerlingenvervoer is een goede

U zorgt ervoor dat uw kind gereed staat als

samenwerking tussen de chauffeur
U helpt uw kind bij het in- en uitstappen.

en de ouders, verzorgers, scholen of

Als uw kind niet meteen instapt, is de

zorginstellingen van groot belang.

taxichauffeur genoodzaakt zonder uw kind
zijn route te vervolgen, aangezien er nog

De taak van de taxichauffeur beperkt zich

andere kinderen zijn die ook tijdig moeten

’s morgens tot het begeleiden van de

worden opgehaald.

leerlingen tot de ingang van de school en

U bent thuis of zorgt
voor opvang als uw kind
thuis wordt afgezet

’s middags is het aan de school om ervoor
te zorgen dat de leerlingen aan de ingang
(uitgang) worden overgedragen aan de
chauffeur. Dit geldt ook voor leerlingen die

U dient rekening te houden met de

rolstoelafhankelijk zijn. De ouders zijn er

geplande ophaal- en thuisbrengtijden

verantwoordelijk voor dat de kinderen thuis

van uw kind, zorg ervoor dat uw kind bij

klaarstaan.

thuiskomst wordt opgevangen door u of
door derden.

De begeleiding van en naar het klaslokaal
en het klaarstaan van de leerlingen op de

Er bestaat een mogelijkheid om uw kind op

afgesproken ophaalplaats valt onder de

een ander adres dan het huisadres op te

verantwoordelijkheid van de schoolleiding.

halen en/of thuis te brengen.

mogelijk bij co-ouderschap. Ook moet u

Wat wordt verwacht
van iedere leerling
die vervoerd wordt?

de adressen en de frequentie aan het RBL

• De leerling stapt rustig in en uit en

Dit is enkel toegestaan met medeweten
en toestemming van het RBL en is alleen

doorgeven. Andere afspraken over ophaal-
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gaat niet dringen.

• De leerling gaat zitten op de door de
chauffeur aangewezen vaste plaats in
de bus en blijft hier gedurende de hele
rit zitten.

• Geen snoep, drank of drugs nuttigen
tijdens het vervoer.
• Diefstal of vernielingen worden niet
getolereerd.

• De leerling doet, op aanwijzing van de
chauffeur, altijd de veiligheidsgordel om

Als uw kind zich hier niet aan houdt, bent u

en houdt deze gedurende de hele reis om.

aansprakelijk voor de schade die uw kind

• De leerling gedraagt zich netjes in het
voertuig en gebruikt fatsoenlijke taal.
• De leerling volgt altijd de veiligheids

aan het voertuig of aan anderen toebrengt.
In het ergste geval kan dit betekenen dat
uw kind geen gebruik meer mag maken van

voorschriften. Dit betekent onder

het leerlingenvervoer. Dan wordt het

andere: niet gaan staan tijdens de rit,

leerlingenvervoer beëindigd.

de veiligheidsgordel omdoen, etc.

3. Meldingen
Wat dient u te melden bij het taxibedrijf?
• Afmelding wegens ziekte: tussen 06.00 uur en 23.00 uur;
• Afmelding wegens bezoek aan een arts tussen 06.00 uur en 07.30 uur;
• Afmelding wegens andere omstandigheden: (bijv. verjaardagfeestje): tussen
07.15 uur en 16.30 uur;
• Wanneer uw kind het vervoer weer hervat dit de dag van tevoren aangeven
voor 17.00 uur zodat het taxibedrijf uw kind kan inplannen voor de
eerstkomende rit.
Gemeentelijke Vervoerscentrale - contactpersoon: Joyce de Bruijne of
Maartje Diebels, tel: 0115-675171

Wat dient u te melden bij het RBL?
• Afmelding wegens ziekte of langdurige ziekte;
• Verhuizing binnen of buiten uw woongemeente;
RBL - contactpersoon is mevrouw A. Simon, tel: 0115-455000, bereikbaar tussen
09.00 en 15.00 uur.
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4. Uitgangspunten van het
leerlingenveroer
Uitval lessen

examenperiode aansluitend op het

Uitgangspunt voor het leerlingenvervoer is

examenrooster wordt vervoerd, moeten

het reguliere lesrooster zoals dat door de

de ouders zelf voor een oplossing zorgen.

school is vastgesteld. Indien er sprake is van

dan is het de verantwoordelijkheid van de

Welke vervoerstromen
vallen niet onder het
leerlingenvervoer

school om de kinderen op te vangen tot de

• Vervoer voor medische of paramedische

lesuitval, waardoor de leerling later op
school moet zijn of eerder naar huis kan,

taxi komt.

Tussentijds ophalen
van school
Als uw kind eerder naar huis moet worden

• Vervoer naar (school)artsen of (school)
tandartsen
• Vervoer naar (medisch)
kinderdagverblijven

gebracht, bijvoorbeeld vanwege ziekte,

• Vervoer naar buitenschoolse opvang

moet de school dit regelen met de ouders.

• Schoolreizen

Het behoort tot de verantwoordelijkheid
van de ouders om hiervoor een oplossing
te zoeken.

Examen
Examens vinden vaak plaats buitenom het
reguliere rooster, maar zijn onderdeel van
het schoolprogramma. De scholen zijn
voorzien van een wachtruimte. De
leerlingen kunnen dan gebruikmaken van
deze wachtruimte (voor en/of na het
examen) totdat ze worden opgehaald
door het taxibedrijf. Indien ouders wensen
dat hun zoon of dochter tijdens de
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behandelingen
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5. Wat kunt u van het taxibedrijf
verwachten?
Het taxibedrijf zorgt ervoor…
• Dat het vervoer wordt uitgevoerd zoals in het contract met het
samenwerkingsverband is vastgelegd. Dit betekent dat de gemeentelijke
verordeningen worden toegepast;
• Dat bij problemen met leerlingen, in overleg met de ouders/verzorgers en
de school naar een oplossing wordt gezocht. Heeft dit niet het gewenste
resultaat, dan wordt dit door het taxibedrijf doorgegeven aan het
samenwerkingsverband;
• Dat iedere route (zoveel mogelijk) door een vaste chauffeur wordt uitgevoerd.

Wat kunt u van de chauffeur verwachten?
• Dat hij/zij representatief is gekleed.
• Dat hij/zij zich voorstelt aan een nieuwe
leerling en zijn/haar ouders of verzorgers.
• Dat hij/zij de sleutels uit het contact
neemt, wanneer hij/zij het voertuig
verlaat.
• Dat er een ritlijst in de auto of bus
aanwezig is waarop de namen, adressen
en telefoonnummers van de te vervoeren
leerlingen vermeld staan.
• Dat de leerlingen thuis worden opgehaald
en afgezet.
• Dat hij/zij de leerlingen helpt bij in- en
uitstappen.

• Dat de leerlingen aan de rechterkant
van de weg uitstappen en niet alleen de
straat oversteken.
• Dat er zoveel mogelijk via een vaste route
wordt gereden.
• Dat altijd de veiligheidsgordels gebruikt
worden.
• Dat er geen andere personen vervoerd
worden dan op de ritlijst vermeld staan.
• Dat hij/zij pas vertrekt wanneer alle
leerlingen op hun vaste plek zitten en
hun veiligheidsgordel om hebben.
• Dat de bediening van de ramen en
portieren door hem-/haarzelf gebeurt
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of door een door hem/haar aangewezen

in overleg met de gemeente worden

persoon.

besloten het kind niet meer te vervoeren.

• Dat de leerlingen maximaal 15 minuten
voor aanvang van de school worden
afgezet en maximaal 15 minuten na
het einde van de schooltijd worden
opgehaald.
• Dat hij/zij zich aan alle wettelijke

deze op de afgesproken plaats wordt
afgezet.
• Dat er opvang is voor de leerlingen
bij aankomst op school.
• Dat het taxibedrijf tijdig wordt

verplichtingen houdt en niet rookt in het

geïnformeerd over schooltijden en

voertuig.

vakantieregelingen. Ook wanneer

• Dat hij/zij in voorkomende gevallen

gedurende het schooljaar mutaties

rolstoelen naar binnen rijdt en deze op

optreden (bijvoorbeeld extra vrije dagen)

de juiste wijze vastzet.

dient het taxibedrijf hierover bericht

• Dat hij/zij bij ongewenst gedrag van een
leerling hier met de leerling over praat.

te krijgen.
• Hij/ zij mag onder geen enkel beding

Heeft dat geen resultaat, dan wordt

medicijnen toedienen aan de leerling en

dit doorgegeven aan het taxibedrijf.

of deze in bewaring houden.

Bij aanhoudende gedragsproblemen kan
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• Dat ook bij wangedrag door een leerling,
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6. Klachten
Wat te doen bij klachten over de uitvoering van
het vervoer?
Wanneer u klachten heeft over de

De klachtenregeling kunt u bij het

uitvoering van het vervoer kunt u deze

Samenwerkingsverband opvragen.

altijd melden aan het taxibedrijf. Deze kan

Contactpersoon is mevrouw B. Ollebek,

dan in overleg met de chauffeur, de school

tel: 0115-455000.

en/of de ouders zoeken naar een geschikte
oplossing.

7. Belangrijke telefoonnummers en
adressen
Gemeentelijke

Samenwerkingsverband

RBL Zeeuws-Vlaanderen

Vervoerscentrale

Collectief Vervoer

Contactpersoon:

contactpersoon:

Zeeuws-Vlaanderen

Mevrouw A. Simon

Joyce de Bruijne of

Contactpersoon:

tel: 0115-455000

Maartje Diebels,

Mevrouw B. Ollebek

tel: 088-2358030

tel: 0115-455000
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