Protocol vervoer BSO

Vervoer Buitenschoolse opvang.
Allerleefste Kinderopvang streeft er naar om de kinderen die van de buitenschoolse opvang gebruik
maken zo veilig mogelijk van het beginpunt naar het eindpunt te brengen. Het is mogelijk dat het kind
van huis naar de VSO gaat en vandaar naar school en vanuit school naar de BSO gaat.
Een BSO dichtbij huis en/of school is natuurlijk ideaal. Lopend vanuit het beginpunt naar een eindpunt
met begeleiding is een situatie die te verkiezen valt boven het vervoer per auto.
Voor Allerleefste Kinderopvang is het belangrijk het vervoer zo te regelen dat het veilig en pedagogisch
verantwoord is. Dit protocol geeft richtlijnen hoe wij Allerleefste Kinderopvang dit tijdens het vervoer
van de kinderen waarborgen.
Wij onderscheiden verschillende mogelijkheden van vervoer zoals o.a. met de auto of op de fiets.
Allerleefste Kinderopvang houdt zich aan de regelgeving van de Wegen Verkeerswet. Hierin wordt het
vervoer van kinderen met eigen vervoer, zoals personen auto of busje, geregeld.
Mogelijkheden van vervoer
Een buitenschoolse opvang dicht in de buurt, vlak bij school is natuurlijk ideaal. De kinderen kunnen dan
lopend gebracht of gehaald worden. Helaas is het niet altijd mogelijk om lopend op de bestemming
te komen en moeten we gebruik maken van andere vervoersmiddelen, zoals een auto van een
pedagogisch medewerker of de auto van Allerleefste Kinderopvang
Voor Allerleefste Kinderopvang is het belangrijk het vervoer zo te regelen dat het veilig, pedagogisch
verantwoord en natuurlijk ook financieel haalbaar is.
Vervoer onder eigen beheer
De pedagogisch medewerkers van Allerleefste Kinderopvang beschikken over een auto waarmee ze
3-6 kinderen kunnen vervoeren. Alle chauffeurs beschikken over een geldig rijbewijs en zijn in het
bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag. Over het algemeen is het een pedagogisch medewerker, het
kan ook zijn dat een stagiaire of vrijwilliger de kinderen met de auto op komen halen. Dit gebeurt eerst
onder begeleiding van een pedagogisch medewerker. Zij moeten een aantal keren met begeleiding
de route rijden en op de hoogte zijn van waar welke kinderen opgehaald dienen te worden. Dit geldt
overigens ook voor de pedagogisch medewerker die ingewerkt wordt.
Lopend
Kinderen worden binnen opgehaald, of als de school hier geen toestemming voor geeft bij de
hoofdingang opgevangen. De kinderen melden zich bij de pedagogisch medewerker, zodat hij/zij
weet wie er aanwezig is.De kinderen lopen twee aan twee.
De pedagogisch medewerker die verantwoordelijk is voor het te voet ophalen van de kinderen, maakt
gebruik van jas met het logo van Allerleefste erop,. Dit voor de herkenbaarheid. (Dit geldt als je
kinderen buiten de school ophaalt)
Veiligheid.
Op het keuringsbewijs van elke auto is het aantal zitplaatsen vermeld. Allerleefste Kinderopvang
hanteert de regel dat het aantal autogordels in het vervoermiddel het aantal kinderen bepaald die
in het desbetreffend vervoersmiddel vervoerd kunnen worden. Alhoewel niet wettelijk verplicht voor
kinderen ouder dan drie jaar, hebben we gekozen om de auto’s kinderzitjes te gebruiken
Verzekeringen.
Allerleefste Kinderopvang heeft een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallen verzekering
afgesloten.
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Verantwoordelijkheden:
• Voor buitenschoolse opvang geldt dat de verantwoordelijkheid van Allerleefste Kinderopvang voor
het kind start op het moment dat het kind onder begeleiding van een pedagogisch medewerker
is of in de auto/busje plaatsneemt.
• De pedagogisch medewerkers zijn altijd tijdig aanwezig op de BSO. Als zij het niet halen, dan
wordt school hiervan op de hoogte gesteld. De pedagogisch medewerker neemt dan telefonisch
contact op met school. De kinderen blijven dan bij de leraar totdat de pedagogisch medewerker
er is.
• In de periode dat de school uit is en het kind nog niet op de BSO aanwezig is, dan dragen school
en de BSO samen de verantwoordelijkheid. De kinderen van blijven in het gebouw.
• In het geval van voorschoolse opvang draagt de pedagogisch medewerker er zorg voor dat het
kind in de school blijft en naar het klaslokaal gaat.
• Daarmee eindigt de verantwoordelijkheid van Allerleefste Kinderopvang en begint die van de
school. De pm-er loopt mee en kijkt of het kind naar de klas gaat.
• Bij vervoer met auto, moet de bezitter een schade-inzittende verzekering hebben afgesloten.
Allerleefste Kinderopvang maakt hierover afspraken met diegene die kinderen vervoeren.
• Deze autoverzekering dient voor het eerste vervoer, overlegd te worden met de administratie..
• De pedagogisch medewerker dient ten alle tijden een mobiele telefoon bij zich te hebben, tijdens
het vervoer van de kinderen.
• Alle kinderen onder de 1.35 cm dienen te worden vervoerd op een goedgekeurd autostoeltje.
Deze worden beschikbaar gesteld door Allerleefste Kinderopvang.
• Alle kinderen en ook de pedagogisch medewerker zijn verplicht om de gordel te dragen tijdens
het vervoeren van de kinderen van de buitenschoolse opvang.
• Bij het gebruik van de gordels dient er op gelet te worden dat de gordel niet achter de ruggen van
de kinderen langs gaan, maar voorlangs over de borstkast.
• Bij de scholen wordt er zoveel mogelijk zo geparkeerd, dat er niet over gestoken hoeft te worden.
Als het niet lukt om te parkeren aan de schoolkant, dan wordt er gezamenlijk overgestoken naar
de auto. De kinderen mogen niet alleen oversteken. De kinderen stappen uit aan de kant van de
stoep, dus niet aan de straatkant.
• Als de kinderen op de locaties worden gebracht, wordt er ook zoveel mogelijk aan de kant van de
BSO geparkeerd. Ook op locatie stappen de kinderen aan de kant van de stoep uit, en niet aan de
kant van de straat.
• Gezamenlijk lopen de kinderen en de pedagogisch medewerker naar de bso. De kinderen lopen
niet alleen van de auto naar de bso.
• Het maximale aantal kinderen dat per auto vervoer mag worden, is afhankelijk van het aantal
zitplaatsen die in de auto aanwezig zijn.
• Kinderen onder 1.35 cm mogen alleen voorin op een stoeltje.
• Kinderen boven de 1.35 cm mogen voorin zonder stoeltje
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