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Om het leerlingenvervoer zo goed mogelijk te laten verlopen zijn de
volgende afspraken voor alle betrokkenen:

Afspraken met de school
 Iedereen heeft een vaste plek in de taxi, aangewezen door de
taxichauffeur. Deze wordt niet door de kinderen gewijzigd.
 Er zijn afspraken in de taxi, die worden door de leerkracht met de
kinderen geoefend middels gedragslessen.
 De school verstrekt de afspraken aan de chauffeurs en de ouders.
( de algemene gedragsverachtingen van de school en specifiek voor de
taxi) Zie bijlage 1

Afspraken met de leerlingen

 Je luistert naar de taxichauffeur
 De veiligheidsgordel is verplicht, doe deze meteen om als je instapt, de
chauffeur controleert dit.
 Ramen en deuren blijven dicht, behalve als de chauffeur toestemming
geeft om ze te openen.
 Eten en drinken mag alleen met toestemming van de chauffeur
 De taxichauffeur wijst je een plek aan (eventueel in overleg met een
leerkracht). Dit is je vaste plek in de taxi.
 Als het onveilig is voor jou of iemand anders, dan zeg je stop. Wanneer
het onveilig blijft voor jou of de ander dan zeg je het tegen de chauffeur
of de leerkracht.
 Wanneer er in de taxi een ruzie of conflict is geweest, meldt de
taxichauffeur dit aan de leerkracht/conciërge en aan je ouders.

Afspraken met de leerkracht

 De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de kinderen tot dat ze op hun
verzamelplek staan.
 De leerkracht van de verzamelplek is verantwoordelijk tot de kinderen
zijn opgehaald.
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 Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de school om 15.00 uur uit
en woensdag om 12.30 uur.
 De leerkracht informeert de leerkracht/chauffeur van de verzamelplek
over kinderen die ziek naar huis zijn gegaan.
 De pleinwacht ’s ochtends zorgt dat hij/zij om 08.25 op het schoolplein
aanwezig is.
 De chauffeur meldt zich om 08.25 uur op het OB plein af bij de leerkracht
die pleinwacht heeft.

Afspraken met de taxichauffeur

 De taxichauffeur zet de leerlingen vanaf 08.25 af op school en brengt de
kinderen naar het plein. De taxichauffeur houdt toezicht op de kinderen
tot 08.25.
 Elke vrijdag staat er in de gang bij het taxiplein koffie klaar om 8.35 uur,
de conciërge verzorgt dit en is hierbij aanwezig.
 1x per jaar in september licht de PBS coördinator de afspraken toe tijdens
het koffiemoment. De chauffeurs worden bedankt en krijgen iets lekkers
bij de koffie.
 De taxichauffeur geeft aan de pleinwacht door als er een probleem tijdens
de rit is geweest.
 Wanneer een kind ongeoorloofd gedrag vertoont, volgt de taxichauffeur
de stappen zoals in het protocol aangegeven is op pagina 7.
 De taxichauffeur haalt de kinderen bij de afgesproken plek op en gaat niet
naar de taxi voordat alle kinderen aanwezig zijn. De kinderen lopen niet
alleen naar de taxi.
 Er wordt pas gereden als iedereen in de gordel vast zit.
 De taxichauffeur zet de kinderen thuis veilig af.
 Leerlingen mogen alleen op een ander adres afgezet worden als dit
(schriftelijk, telefonisch) is doorgegeven door ouders of een medewerker
van de school.
 Berichten of mededelingen worden nooit door kinderen doorgegeven,
alleen (schriftelijk, telefonisch) door ouders of een medewerker van
school.
 Indien de taxichauffeur later is, dient hij/zij contact op te nemen met de
school en dit te melden.
 Als er een taxi te laat is, belt de taxichauffeur of de taxicentrale de ouders
over hoeveel later de kinderen zijn.
Als dit niet gebeurt, belt de conciërge of een leerkracht de desbetreffende
centrale.
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Afspraken met de ouders

 Als kinderen niet meerijden met de taxi melden de ouders dit zelf aan het
taxibedrijf en deze geeft het door aan de taxichauffeur
 Ziek melden van kinderen: meldt dit aan het taxibedrijf of aan de
taxichauffeur maar meldt dit ook aan de school.
 Andere meldingen altijd via een briefje of persoonlijk aan de
taxichauffeur
 Bij ongeoorloofd gedrag in de taxi worden ouders gebeld.
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Bijlage 1:

Algemeen:

Ik reageer direct op het
stilte signaal.

Gedragsverwachtingen die
schoolbreed
gelden; overal en
altijd

Taxi

Ik gebruik het materiaal
waar het voor bedoeld is.

Ik houd mijn handen
en mijn voeten bij
mezelf.
Ik loop binnen rustig.

Ik loop naar de taxi met de
chauffeur en mijn groepje.

Ik luister naar
volwassenen.
Ik praat met een rustige
stem.
Ik gebruik aardige
woorden

Ik wacht tot de
chauffeur me komt
halen bij de
afgesproken klas.

Ik houd de taxi netjes.

Ik heb de gordel om.
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