
Regels in het vervoer die volgens de richtlijnen van het RIVM 

Kinderen hebben recht op onderwijs dat bij hen past. Het leerlingenvervoer biedt een oplossing voor 
kinderen die niet zelfstandig naar hun speciale school kunnen reizen. Dit vervoer moet prettig 
verlopen voor iedereen:  met veilige vervoermiddelen, vriendelijke, deskundige chauffeurs en met 
tevreden kinderen ook in tijden van Corona. Het is daarom belangrijk dat iedereen zich aan de 
afspraken houdt om het Coronavirus niet te verspreiden. Foto: C 

Als gevolg van de versoepeling van maatregelen, zijn er aanvullende regels m.b.t. het 
leerlingenvervoer. Indien een van de vragen van onderstaand plaatje met ja beantwoordt wordt, 
maak dan geen afspraak of annuleer uw rit via doelgroepenvervoerwf@hoorn.nl . 

 

(speciaal) basisonderwijs 

• Aangezien voor kinderen tot 12 jaar geen 1,5 meter in acht hoeven te nemen, zal de planning 
van routes van het (speciaal) basisonderwijs zoals deze voor de Corona crisis worden 
opgepakt. 

• Het basis onderwijs is vanaf 11 mei volledig open op basis van deeltijd. Vanaf 8 juni gaat alles 
volledig weer naar school en de buitenschoolse opvang volgt hetzelfde regime. 

• Kan uw kind niet alle dagen naar school? Meldt uw kind voor deze dagen op tijd af voor het 
vervoer. Dit moet u voor 17.00 uur doen via doelgroepenvervoerwf@hoorn.nl of via de app 
rit informatie van de vervoerder Dit wordt niet door school gedaan. 

• Ook als u zelf uw kind thuis wilt houden, meldt uw kind dan af voor het vervoer. Geef daarbij 
aan tot welke datum u uw kind afmeldt. 

• Gaat uw kind wel alle dagen op reguliere tijden naar school; dan hoeft u geen contact op te 
nemen. Het vervoer start weer vanaf de datum dat de school start. 

• In de huidige situatie is het bieden van vaste chauffeurs niet altijd mogelijk. Er vinden ook 
geen kennismakingen plaats.  

• Zorg dat u ruim voor de geplande tijd thuis bent als uw kind wordt opgehaald en weer wordt 
thuisgebracht. 



• Leerlingen die door de ouder en begeleider worden overgedragen of dragend worden 
overgedragen mogen worden vervoerd mits iedereen is voorzien van een mondkapje.  

• Op het moment dat u meer dan 2 keer vergeet uw kind(eren) af te melden, kan dit mogelijke 
gevolgen hebben. 

• Mondkapjes zijn verplicht wij volgen hierbij de richtlijnen van het openbaarvervoer. Bij het 
gebruik van geen mondkapje, behoud de chauffeur het recht u te weigeren 

 (speciaal) voortgezet onderwijs 

• Vanaf 2 juni gaat het (speciaal) voortgezet onderwijs van start. 
• Kan uw kind niet alle dagen naar school? Meldt uw kind voor deze dagen op tijd af voor het 

vervoer. Dit moet u voor 17.00 uur doen via doelgroepenvervoerwf@hoorn.nl of via de app 
rit informatie van de vervoerder Dit wordt niet door school gedaan. 

• Mondkapjes zijn verplicht wij volgen hierbij de richtlijnen van het openbaarvervoer. Bij het 
gebruik van geen mondkapje, behoud de chauffeur het recht u te weigeren 

• In de huidige situatie is het bieden van vaste chauffeurs niet altijd mogelijk. Er vinden ook 
geen kennismakingen plaats.  

• Gaat uw kind wel alle dagen op reguliere tijden naar school; dan hoeft u geen contact op te 
nemen. Het vervoer start weer vanaf de datum dat de school start 

• Op het moment dat u meer dan 2 keer vergeet uw kind(eren) af te melden, kan dit mogelijke 
gevolgen hebben. 

• Leerlingen die door de ouder en begeleider worden overgedragen of dragend worden 
overgedragen mogen worden vervoerd mits iedereen is voorzien van een mondkapje.  

• Zorg dat u ruim voor de geplande tijd thuis bent als uw kind wordt opgehaald en weer wordt 
thuisgebracht. 

• Kinderen worden zoveel mogelijk vervoerd in een vaste samenstelling 

Algemene regels m.b.t gebruik vervoer 

• Indien de chauffeur twijfels heeft of een kind/leerling wel klachten vrij, behoud de chauffeur 
het recht om te weigeren, De chauffeur zal dit melden 

• Betreed als ouder/verzorgen niet het voertuig als u niet mee reist in het vervoer 
• Respecteer de 1,5 meter rond om het vervoer van kinderen boven de 12 jaar en 

volwassenen. 
• Vanaf kinderen boven 12 jaar is het dragen van een mondkapje verplicht, indien er geen 

mondkapje aanwezig is. Behoud de chauffeur het recht om te weigeren. 

 

Voor uitgebreider informatie verwijzen wij u naar het Protocol veilig leerlingenvervoer en vervoer ten 
behoeve van de kinderopvang. 

 

Deze regels kunnen mogelijk nog aangepast of aangevuld worden. Dit hangt af van het bericht van 
het RIVM. Wij zullen u hier zo snel mogelijk over informeren via de  website doelgroepenvervoer 
West-Friesland. 

 


