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Taxiprotocol Widdonckschool Weert 
 
 

In dit protocol worden de afspraken met betrekking tot het schoolvervoer beschreven. Dit protocol 
is verdeeld in de hierna volgende hoofdstukken / rubrieken: 

 

A. Inleiding 
B. Afspraken met de leerlingen 
C. Afspraken met de taxichauffeur/chauffeuse 
D. Afspraken met de leerkracht 
E. Afspraken met de ouder(s)/verzorger(s) 
F. Protocol grensoverschrijdend gedrag leerlingen tijdens schoolvervoer 

 

Bijlage: Meldingsformulier ongeoorloofd gedrag in de taxi 
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A. Inleiding 
 

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen bij plaatsing op de school voor hun zoon/dochter leerlingenvervoer 
aanvragen bij de gemeente waarin zij wonen. De verantwoordelijke ambtenaar zorgt dat dit geregeld 
wordt en ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte worden gesteld van de regels en afspraken. Het gaat 
dus om een ‘contract’ tussen ouder(s)/verzorger(s) en de gemeente. 

 

De gemeente besteedt het leerlingenvervoer vervolgens uit aan een taxibedrijf. Dat betekent dat de 
kinderen van de school door verschillende taxibedrijven kunnen worden vervoerd. 

 
Om ervoor te zorgen dat er heldere afspraken zijn en het vervoer zo soepel en veilig mogelijk 
verloopt, is door de school een taxiprotocol geschreven. 
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B. Afspraken met de leerlingen 
 
 

• De taxi is voor vervoer van en naar school. 
• Je luistert direct naar de chauffeur / chauffeuse. 
• De veiligheidsgordel is verplicht, doe deze meteen om als je instapt, de chauffeur/chauffeuse 

controleert dit, deze mag pas los als je uitstapt. 
• In de taxi mag je niet eten of drinken. 
• Ramen en deuren blijven dicht, tenzij de chauffeur / chauffeuse dit aan je vraagt. 
• De chauffeur/chauffeuse wijst je een plek aan (eventueel na overleg met de leerkracht / 

ouder(s)/verzorger(s)). Dit is je vaste plek in de taxi. 
• Je houdt je rustig in de taxi. Het is toegestaan rustig met een ander te praten. 
• Als er iemand vervelend tegen je doet, als iets je onrustig maakt, zeg je dat tegen de 

chauffeur / chauffeuse. 
• Wanneer er in de taxi een ruzie of conflict is geweest, meldt de chauffeur / chauffeuse 

dit aan je ouder(s)/verzorger(s), het vervoersbedrijf en school. 

 
C. Afspraken met de taxichauffeur / chauffeuse 

 

• De chauffeur / chauffeuse zet de leerlingen `s ochtends vanaf 08:30 uur af op school. Niet 
eerder! De lessen starten om 08:45 uur. 

• Wanneer een leerling ongeoorloofd gedrag vertoont, volgt de chauffeur / chauffeuse de 
stappen zoals in het protocol aangegeven is (zie kop: 
‘Protocol grensoverschrijdend gedrag leerlingen tijdens schoolvervoer’). 

• De chauffeur / chauffeuse dient te wachten totdat de leerling buiten is en in de taxi zit, een 
chauffeur/chauffeuse kan niet zelf beslissen om te vertrekken. Wachten tot 10 min. na het 
einde van de schooldag. 

- maandag, dinsdag, donderdag om 15:00 uur uit 
- woensdag en vrijdag om 12:30 uur uit 

• De chauffeur / chauffeuse zet de leerlingen thuis af. 
• Leerlingen mogen alleen op een ander adres worden afgezet als dit is doorgeven door 

ouder(s)/verzorger(s) aan de gemeente.  
De gemeente geeft het door aan de vervoerder. 

• Berichten of mededelingen worden nooit door leerlingen doorgegeven, dan wel niet 
aangenomen. 

• Indien de chauffeur / chauffeuse later is dient hij / zij contact op te nemen met de 
Widdonckschool Weert (tel. 0495 546864) en dit te melden. 

• Maak gebruik van de vaste standplaats aan de Beatrixlaan. 
• Om de taxirit zo soepel mogelijk te laten verlopen is het noodzakelijk dat de chauffeur / 

chauffeuse vaste plaatsen hanteert in de taxi. 
• Als iedereen in de gordel zit wordt er pas weggereden. 
• Tijdens de ritten geld er een algeheel rookverbod. 
• Wanneer er in de taxi een ruzie of conflict is geweest meldt de chauffeur / chauffeuse dit  

aan de ouder(s)/verzorger(s), aan het vervoersbedrijf en aan school.
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D. Afspraken met de leerkracht 
 

• De leerkrachten zorgen dat de kinderen altijd tijdig buiten zijn (binnen 5 min. na schooltijd). 
• School is uit op: 

- maandag, dinsdag, donderdag om 15:00 uur 
- woensdag en vrijdag om 12:30 uur 

• Mocht(en) er ruzie of problemen zijn op het einde van de dag dan worden deze zo snel 
mogelijk opgelost (max. 10 min. anders informeert de leerkracht de chauffeur /chauffeuse 
hierover). 

• Als er een taxi te laat is, neemt de leerkracht de kinderen mee naar binnen en belt de 
taxicentrale, de leerkracht belt dan de ouder(s)/verzorger(s) over een schatting hoeveel 
later de kinderen zijn. 

• Zie je ongeoorloofd gedrag reageer hierop en handel naar eigen inzien. Meld dit aan de 
coordinator op school! Dit schooljaar is dit Fridi van Laarhoven. 

 
E. Afspraken met de ouder(s)/verzorger(s) 

 
• Ouder(s)/verzorger(s) hebben een contract met de gemeente. 
• Inhoudelijk en organisatorisch zijn gemeente en vervoersbedrijf verantwoordelijk. 
• Ouder(s)/verzorger(s) blijven aanspreekbaar op het gedrag van hun zoon / 

dochter en hiermee verantwoordelijk. 
• Als kinderen niet met de taxi mee retour gaan (deelname andere activiteiten, ziekte of zelf 

ophalen) melden de ouder(s)/verzorger(s) dit aan het taxibedrijf en school. 
• Ziekmelden van kinderen kan niet via de taxichauffeur/chauffeuse dit moet wel aan 

het taxibedrijf gemeld worden (vóór de ophaaltijd). 
• Vrije dagen, afwezigheid door ziekte e.d. dienen de ouder(s)/verzorger(s) zelf 

door te geven aan vervoersbedrijf. 
• Grensoverschrijdend gedrag in de bus wordt aan ouder(s)/verzorger(s) gemeld door de 

chauffeur/chauffeuse, dan wel leerlingen, dan wel school (tel. school: 0495 546864 
emailadres: fridi.vanlaarhoven@aloysiusstichting.nl.) 
Ouder(s)/verzorger(s) blijven verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind. 

• School gaat niet in op inhoud, dan wel oplossend handelen. 
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F. Protocol grensoverschrijdend gedrag leerlingen tijdens schoolvervoer 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Grensoverschrijdend gedrag in de bus wordt aan de school gemeld via: 
 

1. een korte melding door chauffeur/chauffeuse aan 
surveillant op de buitenspeelplaats of; 

2. ouder(s)/ verzorger(s) die contact opnemen met school of; 
3. kinderen die problemen melden bij leerkracht. 

De school heeft een vast aanspreekpunt (coördinator) ingesteld. Meldingen 
komen daar samen. Dit schooljaar is dit Fridi van Laarhoven. 

De school houdt bij wat er voorgevallen is in een taxi journaal. 
Een eventueel gesprekje moet leiden tot duidelijkheid in voorgevallen situatie. 

De school stelt ouder(s)/verzorger(s) mededelend op de hoogte van het 
busgedrag van de betreffende leerling . 

De gemeente wordt bij drie meldingen van grensoverschrijdend gedrag via e-
mail op de hoogte gebracht door school. 

De gemeente zal een eerste waarschuwing geven. Ouder(s)/ verzorger(s) worden 
op de hoogte gesteld van het feit dat het gedrag van hun kind niet toelaatbaar is. 
Volgende meldingen worden direct aan de gemeente doorgegeven. Bij een tweede 
melding kan dit leiden tot ontzegging van busvervoer voor bepaalde tijd. 

Bij tweede melding van herhaling of voortzetting van grensoverschrijdend gedrag 
door de school aan de gemeente, wordt het betreffende kind voor 5 schooldagen 
geschorst van deelname aan het leerlingenvervoer. Ouder(s)/verzorger(s) worden 
hiervan schriftelijk door de gemeente op de hoogte gesteld. Ouder(s)/verzorger(s) 
houden verplichting hun kind naar school te laten gaan. 

Bij derde melding besluit gemeente tot schorsing voor nader te bepalen tijd. 
Ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan schriftelijk door de gemeente op de 
hoogte gesteld. Ouder(s)/verzorger(s) houden verplichting hun kind naar 
school te laten gaan. 
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Bijlage: Meldingsformulier ongeoorloofd gedrag in de taxi 
 

Middels dit schrijven willen wij melding maken van ongeoorloofd gedrag van uw zoon/dochter in de 
taxi. Wanneer u hier met de chauffeur/chauffeuse al contact over hebt gehad dan geldt deze brief 
als bevestiging van het gesprek. 

 
Op …………………………….…………………………………. heeft uw zoon/dochter een waarschuwing gehad in de 
taxi wegens ontoelaatbaar gedrag. Ondanks meerdere pogingen van de chauffeur / chauffeuse om 
het goed te laten verlopen is het toch geëscaleerd. In onderstaand schema staat aangegeven 
waarom er een waarschuwing gegeven is. 
 
o Brutaal zijn tegen de chauffeur / chauffeuse 
o Niet luisteren naar de chauffeur / chauffeuse 
o Ruzie maken of uitdagen van andere kinderen 
o Bedreigen van kinderen of volwassenen 
o Schelden naar medepassagiers of voorbijgangers 
o Het niet willen dragen van de veiligheidsgordel 
o Tijdens de rit lopen in de taxi 
o Eten of snoepen tijdens de rit 
o Met spullen door de taxi gooien 
o Geen respect hebben voor andermans eigendommen 
o Het ongeoorloofd openen van ramen of deuren 
o Het veilig rijden in gevaar brengen 
o Anders nl.:……………………………………………………… 
o Anders nl.:……………………………………………………… 

 
Mochten er over dit schrijven nog onduidelijkheden zijn dan kunt u altijd contact opnemen met de 
chauffeur/chauffeuse of het desbetreffende taxibedrijf. 


