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Regels en wetenswaardigheden om het vervoer van leerlingen in de gemeente Montferland goed te 
laten verlopen. 
 

Er wordt van u als ouder verwacht: 
 dat u aan het begin van het schooljaar controleert of de gegevens zoals u die van de 

vervoerder heeft ontvangen juist zijn; 
 dat u met uw kind bespreekt hoe hij/zij zich dient te gedragen in het voertuig; 
 dat uw kind klaar staat als het voertuig komt aanrijden. De bus mag doorrijden als uw 

kind niet klaar staat; 
 dat u ervoor zorgt dat er iemand thuis is, of het kind binnen kan komen als hij wordt 

afgezet; 
 u verplicht bent rekening te houden met de geplande ophaal- en afzettijden van uw kind; 
 dat u het zo snel mogelijk meldt bij de vervoerder als uw kind niet meegaat; 
 dat u het kind tijdig, een dag van tevoren, weer aanmeldt; 
 dat u niet met de chauffeur regelt dat uw kind met en ander voertuig meereist en 

omgekeerd; 

 dat u er zorg voor draagt dat uw telefoonnummer bekend zijn bij de vervoerder en 
gemeente. Als u geen telefoon heeft, u een ander nummer doorgeeft waar u wel 
bereikbaar bent (bijvoorbeeld buren/werk); 

 als u klachten heeft deze schriftelijk of mondeling in kunt dienen bij de vervoerder, en 
 dat als u het niet eens bent met de afwikkeling van de klachten dit meld bij de gemeente; 

 
Wat wordt er verwacht van iedere leerling die wordt vervoerd: 

 dat de leerling niet gaat dringen als het voertuig komt aanrijden en rustig in- en uitstapt; 
 dat de leerling gaat zitten op een door de chauffeur aangewezen vaste plek; 
 dat de leerling de veiligheidsgordel omdoet, en dit gedurende de hele rit blijft dragen; 
 dat de leerling niet zelfstandig deuren en/of ramen bedient; 
 dat de leerling zich fatsoenlijk gedraagt; 
 dat de leerling niet rookt, snoept of drinkt in het voertuig; 
 dat het andere kinderen in het voertuig niet pest; 

 dat de leerling andermans eigendommen respecteert en hiervan afblijft, en 
 dat de leerling altijd luistert naar de chauffeur. 

 
Wat kunt u van de vervoerder verwachten: 

 dat het vervoer wordt uitgevoerd zoals dat in het contract met de gemeente Montferland is 
vastgelegd. Dit betekent dat in ieder geval de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer 

wordt toegepast; 
 dat als u een klacht heeft, de vervoerder degelijk onderzoek hiernaar doet en probeert een 

oplossing te zoeken. De vervoerder doet dit in eerste instantie samen met u en de school. 
Heeft dit niet het gewenste resultaat dan zal de vervoerder contact zoeken met de 
gemeente, en 

 dat iedere rit door (zoveel mogelijk) een vaste chauffeur via een vaste route wordt 
gereden. 

 
Wat kunt u van de chauffeur verwachten: 

 dat de chauffeur zich voorstelt aan het begin van ieder schooljaar; 
 dat de chauffeur geen sleutel in het contact laat zitten als hij het voertuig verlaat; 
 dat er een ritlijst aanwezig is in het voertuig waarop de namen, adressen, 

telefoonnummers en scholen van de betreffende leerlingen staan; 

 dat er geen andere leerlingen vervoerd worden dan op zijn ritlijst staan; 

 dat de chauffeur de leerlingen behulpzaam is bij het in- en uitstappen; 
 dat de chauffeur stopt aan de veilige zijde van de weg, en dat de leerlingen niet alleen de 

straat hoeven over te steken; 
 dat er zoveel mogelijk door een vaste chauffeur via een vaste route wordt gereden; 
 dat de chauffeur erop toe ziet dat de veiligheidsgordels worden gedragen; 
 dat de chauffeur pas wegrijdt als alle leerlingen op hun plek, in de gordels, zitten; 

 dat de chauffeur de deuren en/of ramen bedient; 
 dat de leerlingen maximaal 15 minuten voor aanvang worden afgezet op school; 
 dat de leerlingen binnen 15 minuten na afloop van de school worden afgehaald; 
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 dat de chauffeur zich aan de wettelijke verplichtingen houdt en niet rookt in het voertuig; 

 dat de chauffeur leerlingen helpt, die gebruik maken van een rolstoel bij het in- en 

uitrijden; 
 dat de chauffeur in voorkomend geval de rolstoelen met de daarvoor bestemde klemmen 

vastzet; 
 dat de chauffeur in voorkomend geval ook de leerlingen in de rolstoel extra borgt door 

middel van een gordel; 
 


