Leerlingenvervoer met de taxi(bus)

Informatie & spelregels schooljaar 2020 | 2021

Gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en de Waddeneilanden
Ameland en Schiermonnikoog.
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Woord vooraf: leerlingenvervoer en Corona

Als gevolg van de maatregelen voor het (Speciaal) Basisonderwijs en (Speciaal) Voortgezet Onderwijs,
willen we u graag op de hoogte stellen van het volgende:
Jobinder verzorgt het vervoer en volgt hierbij de landelijke richtlijnen van de Rijksoverheid en
protocollen opgesteld door KNV Taxi en RIVM. Deze protocollen kunnen gedurende het schooljaar
aangepast worden.
In de richtlijn van de Rijksoverheid | RIVM staat dat in het leerlingenvervoer de onderlinge afstand
van 1,5 meter voor leerlingen niet geldt (SBO, SVO nog niet bekend). Daarin staat ook dat de afstand
ten opzichte van de chauffeur beperkt moet blijven, net zoals dit geldt voor leerkrachten.
Vervoer in het schooljaar
In de zomermaanden van 2020 brengen we in kaart hoeveel chauffeurs en voertuigen er beschikbaar
moeten zijn om het leerlingenvervoer te kunnen uitvoeren. Dit doen we op basis van de op dat
moment geldende landelijke richtlijnen. Wat wij niet weten is hoe het Corona-virus zich eventueel de
komende tijd gaat ontwikkelen. Jobinder en de gemeenten hebben op basis van de landelijke
richtlijnen een aantal regels vastgesteld:
•

Uw kind mag niet mee in het vervoer als hij of zij verkoudheidsklachten of griepverschijnselen
heeft. U moet uw kind dan afmelden. Dit geldt ook als er binnen het gezin benauwdheidsklachten
en/of koortsklachten zijn. Op het moment dat de chauffeur ziet dat er niet aan deze afspraken
wordt gehouden, mag hij het vervoer van uw kind weigeren;

•

Als u uw kind thuis wilt houden in verband met het Coronavirus, meldt uw kind dan af voor het
vervoer. Geef daarbij aan tot welke datum u uw kind afmeldt. Daarnaast moet u zelf ook contact
opnemen met de gemeente, in verband met de leerplicht;

•

Houdt er rekening mee dat er wijzigingen kunnen worden aangebracht in de routes. U wordt door
Jobinder hiervan op de hoogte gesteld;

•

Wij streven er naar om net als voorgaande jaren, één of twee vaste chauffeur op elke route in te
plannen. Maar het kan zijn dat door de huidige omstandigheden dit niet mogelijk is;
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•

Vervoer kan plaatsvinden zolang er chauffeurs bereid zijn dit te doen. De chauffeur neemt de
verhoogde hygiënemaatregelen in acht, maar beschikt niet over beschermende kleding. Kinderen
die normaal voorin zitten naast de chauffeur kunnen een andere zitplaats krijgen. Ook zullen
mogelijk vaste zitplaatsen in het voertuig (tijdelijk) niet mogelijk zijn.

Vragen?
Heeft u nog vragen hebben over het vervoer? Stuur een mail naar: leerlingenvervoer@jobinder.nl
Vanwege de verwachte drukte, kan het zijn dat medewerkers van Jobinder u telefonisch niet direct
te woord kunnen staan Voorkom wachttijden en beperk daarom het telefonisch contact. Voor overige
vragen kunt u (bij voorkeur per mail) contact opnemen met het KCC van uw gemeente.
Let op!
De maatregelen m.b.t. de Coronacrisis kunnen gedurende het schooljaar aangepast of aangevuld
worden. Jobinder zal u hierover zo snel als mogelijk informeren. Tip: hou de website www.jobinder.frl
ook in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.
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Leerlingenvervoer met de taxi(bus) schooljaar 2020|2021
Uw (pleeg)kind* maakt gebruik van het leerlingenvervoer. Jobinder verzorgt dit vervoer in de regio
Noordoost-Friesland. Dit in opdracht van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, NoardeastFryslân, Tytsjerksteradiel en de Waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog. De centrale van
Jobinder verzorgt de planning van de ritten. De taxiritten worden verzorgd door verschillende
vervoerders die voor Jobinder rijden. In dit handboekje zetten we alle spelregels en voorwaarden op
en rij voor ouders/verzorgers, leerlingen, leraren en chauffeurs. Wanneer iedereen deze regels kent
en zich er ook aan houdt, kan het vervoer voor iedereen zo prettig en veilig mogelijk worden
uitgevoerd. Heeft u een vraag hierover? Neem contact op met Jobinder. Onze medewerkers staan u
graag te woord.
* Met kind bedoelen wij kind of pleegkind. Met ouders bedoelen wij ouder(s), pleegouder(s) /
verzorger(s).

Wat verwachten wij van elkaar?
Ouder(s)/verzorger(s)
Wij verwachten van u dat u:
•

aan het begin van het schooljaar controleert of de toegestuurde informatie van Jobinder klopt
(huisadres, adres van de school etc.). Als iets niet klopt, geeft u dit direct aan Jobinder door.

•

uw vaste en mobiele telefoonnummers op het aanvraagformulier heeft doorgegeven. Geef
als dat kan ook het nummer van uw werk door. Krijgt u tijdens het schooljaar een nieuw
telefoonnummer? Geef dit nummer aan Jobinder door;

•

zorgt dat uw kind minimaal 5 minuten voor de afgesproken ophaaltijd klaar staat. Bij het
ophalen blijft de chauffeur maximaal 2 minuten wachten;

•

altijd rekening houdt met de afgesproken ophaal- en thuisbrengtijden;

•

zorgt dat er iemand aanwezig is, als uw kind bij het afgesproken adres wordt opgehaald of
afgezet;

•

Jobinder zo snel mogelijk informeert wanneer uw kind niet meerijdt, bijvoorbeeld door ziekte
of bezoek aan een arts. Let op: Vergeet niet na afwezigheid, uw kind ook weer aan te melden!
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Als u uw kind niet weer aanmeldt, kan uw kind niet mee met de (taxi)bus. U moet dan zelf
voor vervoer zorgen.

Wanneer zorgt u zelf voor vervoer?
Het leerlingenvervoer wordt alleen verzorgd op de vaste schooldagen en –tijden zoals die worden
vermeld in de schoolgids. Wijzigt de school de schooltijden en/of -locatie? Bijvoorbeeld bij een
schoolreisje, studiedag en/of tijdens feestdagen? Dan verzorgt de gemeente geen vervoer. U of de
school moet het vervoer zelf regelen voor deze dag.
Bij afwijkende begin- en/of eindtijden zorgt u zelf voor vervoer van uw kind. We noemen een aantal
veelvoorkomende voorbeelden, uw kind:
•

wordt onder schooltijd ziek en het is nodig dat uw kind eerder wordt opgehaald;

•

is niet beter gemeld nadat uw kind ziek was;

•

is eerder vrij omdat er lessen zijn uitgevallen;

•

heeft zich verslapen en staat niet op tijd klaar voor de (taxi)bus;

•

begint later, omdat uw kind bijvoorbeeld naar huisarts of tandarts moet;

•

moet onder schooltijd naar een arts.

Let op: wijzigingen in het vervoer mogen niet met de chauffeur worden besproken maar alleen met
Jobinder.

Geef wijzigingen aan Jobinder door!
Om het u gemakkelijker te maken, gaan we vanaf dit schooljaar op een andere manier werken m.b.t.
het doorgeven van wijzigingen. Voor het schooljaar 2020|2021 kunt u wijzigingen doorgeven aan
Jobinder via het webformulier (www.jobinder.nl). Het formulier gaat rechtstreeks naar Jobinder en
uw gemeente ontvangt een cc.-bericht. Jobinder kan alleen volledig ingevulde ‘wijzigingsformulieren‘
in behandeling nemen. Alleen verzoeken van (pleeg)ouders die in het systeem zijn opgenomen kunnen
worden behandeld.
Wilt u leerlingenvervoer aanvragen? Neem dan eerst contact op met uw gemeente. Ook voor het
aanvragen van stagevervoer moet u eerst contact opnemen met uw gemeente.
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•

U krijgt van Jobinder een mail zodra het verzoek is verwerkt;

•

Jobinder heeft vijf volle werkdagen om uw verzoek te verwerken. Als dit niet binnen de vijf
werkdagen mogelijk is, dan stelt zij u en de gemeente hier per mail van op de hoogte;

•

Sommige verzoeken zijn van invloed op de toekenning van het leerlingenvervoer door de
gemeente. In dit geval moet de gemeente eerst een beslissing nemen. De gemeente heeft
hier 3 volle werkdagen voor. Als de gemeente akkoord gaat heeft Jobinder nog vijf volle
werkdagen nodig om het verzoek te verwerken;

•

Echter, de gemeente behoudt zich het recht voor om het verzoek alsnog niet toe te staan. De
gemeente geeft aan u en Jobinder haar besluit door;

•

Wij controleren uw contactgegevens met de gegevens die wij hebben opgenomen in onze
database. Als Jobinder twijfelt aan de echtheid van het ‘wijzigingsverzoek’, schort de
verwerkingstijd op totdat er contact met de (pleeg)ouder(s)/voogd(en) heeft plaatsgevonden;

•

Leerlingenvervoer wordt aangeboden conform de (door u ontvangen) beschikking van de
gemeente. De schoolgidstijden worden gehanteerd. Op andere tijden bent u zelf
verantwoordelijk voor het vervoer van uw kind. Jobinder heeft van de gemeente toestemming
om te beoordelen of in spoedgevallen afgeweken kan worden van de door de gemeente
afgegeven beschikking. Bijvoorbeeld als de oppasouder plotseling ziek is. Maar let op, dit kan
niet worden gegarandeerd en u kunt hier geen rechten aan ontlenen;

•

Om onze dienstverlening verder te optimaliseren worden alle gegevens die u doorgeeft,
verwerkt in ons datasysteem. Door te beschikken over de juiste (contact)gegevens hebben wij
beter inzicht om verzoeken van u goed en correct te kunnen verwerken.

Voorbeelden van wijzigingen
Is uw kind ziek voor schooltijd?

Neem

direct

contact

op

met

Jobinder

(vervoersportaal, mail of bellen). Bellen kan
tussen 07.00 uur en 17.30 uur.
Is uw kind weer beter?

Neem direct contact op met Jobinder. Doe dit
minstens 12 uur van tevoren.

Heeft u van school de margedagen en vrije Neem direct contact op met Jobinder. Doe dit
dagen ontvangen? En gaat uw kind die dagen minstens 48 uur voordat een vrije dag of
daarom niet mee met Jobinder?
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margedag is gepland.

Is er een eenmalig (rooster)wijziging? En gaat uw Neem direct contact op met Jobinder. Doe dit
kind die dag daarom niet mee met Jobinder?

minstens 48 uur van tevoren. U zorgt zelf voor
vervangend vervoer.

Is uw kind op een ander adres dan het Neem direct contact op met Jobinder. Doe dit
afgesproken ophaal- of brengadres en gaat het minstens 48 uur van tevoren. U zorgt zelf voor
daarom niet mee met de taxi(bus)?

vervangend vervoer.

Moet uw kind in verband met een stage van een Vraag stagevervoer aan bij uw gemeente. Na
ander adres worden opgehaald of gebracht?

toekenning door de gemeente kan Jobinder dit
vervoer inplannen. Aanvraag formulier voor
stagevervoer vindt u op de website van uw
gemeente.
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Gedragsregels in de taxi(bus)
U bent altijd verantwoordelijk voor het gedrag van uw kind tijdens het vervoer. U bespreekt met uw
kind de gedragsregels in de (taxi)bus. Zijn er bijzondere omstandigheden waardoor uw kind zich
anders gedraagt dan normaal? Vertel dit aan de chauffeur. Heeft uw kind last van hoofdluis? Pas na
een behandeling tegen hoofdluis mag uw kind mee. U bent verantwoordelijk voor schade die uw kind
veroorzaakt aan de (taxi)bus. Eventuele schade en schoonmaakkosten moet u betalen aan de
vervoerder.
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Wat mag u van de chauffeur verwachten?
De chauffeur:
•

stelt zich voor aan een nieuwe leerling en ouder(s)/verzorger(s) en bespreekt met hen
eventuele bijzondere omstandigheden;

•

heeft een ritlijst in de taxi met daarop: de namen, adressen, telefoonnummers en zitplaatsen
van de te vervoeren leerlingen;

•

neemt alleen leerlingen mee die op de ritlijst staan;

•

haalt en brengt de leerling van de afgesproken adres/opstapplaats;

•

haalt en brengt de leerling en helpt bij het in- en uitstappen;

•

rijdt rolstoelen de (taxi)bus in en zet deze op de juiste manier vast;

•

bedient de ramen en portieren (of een door hem/haar aangewezen persoon);

•

rijdt pas weg als alle leerlingen op hun vaste plek zitten en de veiligheidsgordel vast is;

•

let er op dat de veiligheidsgordels worden gebruikt;

•

rijdt altijd een vaste route, tenzij er wegomleggingen zijn en/of wanneer er andere opdrachten
zijn gegeven door de vervoerder;

•

zorgt voor orde en rust in de (taxi)bus;

•

zorgt dat de leerling op tijd op school is;

•

brengt leerlingen maximaal 15 minuten voor het begin van de school en haalt ze maximaal 15
minuten na het einde van de schooltijd op. Bij file of pech zal hij/zij de school en/of Jobinder
telefonisch informeren;

•

brengt de leerling tot aan de ingang van het schoolplein of bij de voordeur van het
afgesproken adres;

•

haalt de sleutel uit het contact als hij/zij uit de (taxi)bus stapt;

•

laat de leerling altijd aan de rechterkant van de weg uitstappen;

•

laat hem/haar niet alleen de straat oversteken;

•

houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen;

•

rookt niet in of dichtbij de (taxi)bus;

•

zet de leerling nog niet af wanneer hij/zij vroeger dan het afgesproken tijdstip op de
opstapplaats of het afgesproken adres is en er nog geen ouder/verzorger is om het kind op
te halen;
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•

neemt telefonisch contact op met de ouder/verzorger en Jobinder wanneer er niemand bij
de uitstapplaats is om het kind op te halen;

•

Bij ongewenst gedrag:
o

praat de chauffeur met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) over het ongewenst
gedrag en meldt dit bij de school en Jobinder.

o

zet de chauffeur (ook bij wangedrag van de leerling) hem of haar op de afgesproken
plaats af.

Wat mag u van de school verwachten?
Elke school heeft eigen regels. Vraag uw school daar naar. De volgende regels gelden in ieder geval:
•

een leraar of pleinwacht staat op het schoolplein als uw kind wordt gebracht. Hij of zij vangt
uw kind op;

•

als uw kind wordt gehaald, staat een leraar of pleinwacht samen met uw kind te wachten op
de chauffeur op het schoolplein.

Wat mag u van Jobinder verwachten?
Jobinder:
•

zorgt dat iedere leerling op het adres wordt gehaald en gebracht waar de gemeente
opdracht toe heeft gegeven;

•

voert het vervoer uit zoals dat met de gemeenten is afgesproken;

•

zoekt bij problemen samen met u naar een oplossing. Lukt dat niet? Dan geven we dat door
aan de gemeente;

•

zorgt er voor dat iedere route (zoveel mogelijk) door een vaste chauffeur wordt uitgevoerd;

•

mag -bij aanhoudende gedragsproblemen- weigeren uw kind te vervoeren. Dit gaat in
overleg met uw gemeente.
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Aanvullende informatie
Reistijd

Wat te doen bij calamiteiten?

Er zijn afspraken gemaakt hoe lang uw kind

Een calamiteit is een gebeurtenis die gevaarlijk

in de (taxi)bus mag zitten.

kan zijn voor het vervoer. Meestal heeft het te
maken met het weer, bijvoorbeeld een zware

Vervoersportaal

storm of gladde wegen door ijzel. U moet dan

In het vervoersportaal van Jobinder kunt u

rekening houden met vertraging. Ouder(s)/

zien welke informatie wij hebben over uw

verzorger(s) worden zo snel als mogelijk op de

kind. Bijvoorbeeld: de route van uw kind,

hoogte gesteld. Als er een calamiteit is, zoals een

uw

vakantie-

weeralarm (KNMI), houdt dan de website van

/studiedagen van de school. Via het

Jobinder in de gaten. Jobinder heeft in

vervoersportaal kunt u direct zien waar uw

calamiteitensituaties het recht om een route niet

kind op de route is. Ook kunt u via het

of vertraagd uit te voeren. Kiest u er dan voor om

portaal uw kind aan- en/ of afmelden bij

zelf uw kind naar school te brengen? Dan moet u

ziekte of afwezigheid.

uw kind ook zelf weer ophalen. Gaat de route van

telefoonnummers,

uw kind niet door, of verloopt deze anders dan
gepland, dan informeert onze centrale de ouders.
Jobinder informeert ook de gemeente.
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Contact
Wijzigingen doorgeven aan Jobinder
•

Webformulier op www.jobinder.frl

•

Vervoersportaal: www.jobinder.vervoersportaal.frl
Log in met uw inlognaam en het wachtwoord. Deze kunt u aanvragen bij Jobinder. Mail:
leerlingenvervoer@jobinder.frl bel: 0900 40 50 500 (maandag t/m vrijdag van 07.00uur tot
17.30uur)

Vragen over het vervoer
Heeft u vragen over de uitvoering van het vervoer? Neem contact op met Jobinder. In overleg met de
chauffeur,

de

school

en/of

de

gemeente

zoeken

we

naar

een

geschikte oplossing.

Mail: leerlingenvervoer@jobinder.frl

Heeft u een compliment of klacht?
Bent u blij verrast? Vertel het ons! Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het -ondanks alle goede inzetniet gaat zoals u had verwacht of afgesproken. Dan horen wij dit ook graag. Heeft uw kind een
probleem met of tijdens het leerlingenvervoer? Neemt eerst contact op met Jobinder. Wordt het
probleem niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u een klacht indienen. website: www.jobinder.frl
telefoon: 0511 42 62 20

Niet opgehaald? Let op!
Is uw kind nog niet opgehaald op het afgesproken tijdstip of gaat iets anders mis? Bel dan direct met
Jobinder: 0900 40 50 500. Onze medewerkers kunnen ervoor zorgen dat het probleem zo snel mogelijk
wordt opgelost. U kunt dan later met Jobinder in gesprek gaan en – als u dat wilt – een klacht indienen.
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Over Jobinder
Jobinder verzorgt in de regio Noordoost-Friesland het Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, het
gymnastiekvervoer en de Opstapper (aansluiting op regulier openbaar vervoer). Dit wordt in
opdracht van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en de
Waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog uitgevoerd. De centrale van Jobinder verzorgt de
planning van de ritten. De taxiritten worden verzorgd door verschillende vervoerders die voor
Jobinder rijden.
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Deze uitgave kan tussentijds worden
gewijzigd. Op www.jobinder.frl vindt u altijd de actuele versie. Voor situaties waarin dit handboek of
de website niet voorzien, is de verordening leerlingenvervoer van uw gemeente van toepassing.
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