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Goed en betrouwbaar leerlingenvervoer in de Drechtsteden.

Beste ouder of verzorger,
Wij zijn Maasstad Regie Centrale en al jarenlang actief als vervoerder van leerlingen en andere
doelgroepen. Voor u zijn wij een
nieuwe naam. Soms maakt onbekend onbemind. Wij zetten alles op alles om een betrouwbare
dienst te leveren voor de kinderen
die ons worden toevertrouwd. De
veiligheid van uw kind heeft onze
hoogste prioriteit.
Duurzaamheid is voor Maasstad
Regie Centrale erg belangrijk en
daarom rijden wij deels 100% elektrisch. U ziet dat er steeds meer
elektrische voertuigen rondrijden.
Ook bij Maasstad Regie Centrale
maken we deze overgang de komende jaren naar volledig elektrisch vervoer.
Vanaf augustus 2021 verzorgen wij
een belangrijk deel van het leerlingenvervoer in de Drechtsteden.

Wij doen dat met vertrouwde en
nieuwe gezichten achter het stuur.
Het is belangrijk voor u als ouder/
verzorger of als school om te weten hoe het vervoer en de communicatie werkt. In deze brochure
vindt u de belangrijkste informatie,
lees dit daarom goed door.

Privacy
Maasstad Regie Centrale hecht
veel waarde aan de privacy van
uw kind. Daarom gebruiken wij alleen de gegevens die nodig zijn
om het vervoer van uw kind mogelijk te maken. Extra gegevens
gebruiken wij alleen als u daar zelf
toestemming voor geeft. Alle telefoongesprekken met Maasstad
Regie Centrale worden opgenomen voor trainingsdoeleinden of
om in te schatten of een klacht
terecht is of niet. De telefoongesprekken worden maximaal drie
maanden bewaard.

Maasstad Regie
Centrale
Mobiliteit, regie en de
reiziger centraal

Wat is leerlingenvervoer?
Leerlingenvervoer is vervoer van
en naar school voor leerlingen die
niet zelfstandig kunnen reizen. Uw
kind wordt met een taxi of taxibus
naar school gebracht. Na schooltijd wordt uw kind bij school opgehaald en naar huis gebracht.
Denkt u dat uw kind in aanmerking
komt voor de regeling leerlingenvervoer? Dan dient u elk jaar een
aanvraag in bij uw gemeente. Wilt
u weten of uw kind in aanmerking
komt voor het leerlingenvervoer?
Neemt u dan contact op met de
medewerkers van de gemeente
waarin u woont.

Het ouderportaal
Het ouderportaal is toegankelijk
middels een persoonlijke login op
het internet of een app. Het ouderportaal geeft u inzicht in uw
gegevens, de planning en de mogelijkheid om uw kind afwezig te
melden.
Indien u een klacht of suggestie
heeft kunt u deze melden via het
suggestieformulier in het ouderportaal, telefonisch of per e-mail.
U ontvangt per e-mail uitgebreide
informatie over het instellen van
het ouderportaal. Geen informatie
ontvangen? Dan kunt u eenvoudig toegang tot het ouderportaal
aanvragen per e-mail via klantenservice@mrc-nederland.nl of
telefonisch op het nummer 0882601100.

Verwachtingen en afspraken
Om het leerlingenvervoer prettig te laten verlopen voor iedereen is het belangrijk goede en werkbare afspraken te hanteren. Hieronder zetten wij de
afspraken en de verwachtingen voor u op een rij. Neemt u als ouder/verzorger de regels met uw kind vooraf even door. Met elkaar zorgen we er dan
voordat de kinderen en chauffeurs iedere dag veilig en prettig onderweg zijn.

Dit mag u van ons verwachten:
Wij zorgen ervoor dat de chauffeur voor aanvang van het vervoer
persoonlijk kennis maakt met de ouder(s)/verzorger(s) en het kind.
Wij doen ons uiterste best om op elke route een vaste chauffeur te
laten rijden.
Wij zorgen voor een goede inschatting van de geplande instap- en
uitstaptijd en geven deze aan u door tijdens de persoonlijke kennismaking met de chauffeur.
Wij zorgen ervoor dat de kinderen maximaal 15 minuten en minimaal
5 minuten voor aanvang van de school worden afgezet en ook maximaal 15 minuten na het einde van de schooltijd worden opgehaald.
Wijzigingen, absenties en betermeldingen communiceren wij via de
planning en een overzichtelijk chauffeursportaal.

Wat kunt u van onze
chauffeurs verwachten:
De chauffeur stelt zich voor aan een nieuw kind en zijn of haar ouder(s)/ verzorger(s).
De chauffeur heeft een lijst in de taxi met de adressen en telefoonnummers van de ouders/verzorgers van kinderen die meerijden.
De chauffeur haalt de kinderen bij het afgesproken ophaaladres
op en brengt ze terug naar het afgesproken afzetadres.
De chauffeur helpt bij het in- en uitstappen.
De chauffeur ziet er op toe dat alle kinderen de veiligheidsgordels
gebruiken.
De chauffeur rijdt volgens de volgorde van de geplande route.
De chauffeur zorgt ervoor dat de kinderen aan de veilige kant van
de weg uitstappen.
In het voertuig is er voor elk kind een eigen vaste zitplaats.
De chauffeur rookt niet tijdens de rit.
De chauffeur eet en drinkt niet in de taxi.
De chauffeur meldt ongewenst gedrag aan het einde van de rit
aan de planning, ouder/verzorger en/of school. Maasstad Regie
Centrale neemt hier contact over op met ouders(s)/verzorger(s) en/
of school en informeert uw gemeente hierover.
De chauffeur vervoert een kind dat ongewenst gedrag vertoont
altijd naar de afgesproken plaats.

Dit verwachten wij van u,
de ouder/verzorger:
U zorgt ervoor dat uw kind
klaar staat voor de afgesproken tijd.
U zorgt ervoor dat er iemand
thuis is als uw kind thuis komt
of dat u uw kind bij de afzetplaats opwacht.
U geeft belangrijke informatie over uw kind door aan de
chauffeur. Bijvoorbeeld dat uw
kind last heeft van wagenziekte. Dit kunt u tevens ook aangeven in het ouderportaal.
Belangrijke wijzigingen zoals
een verhuizing, een nieuwe
school of een andere vervoersvorm geeft u schriftelijk
door aan het team leerlingenvervoer van uw gemeente.

Als uw kind ziek is, meldt u uw
kind bij voorkeur ziek via het
ouderportaal op de website
of via de app. Zodra uw kind
beter is, meldt u uw kind beter via het ouderportaal, het
liefst een dag van te voren
voor 18:00uur.
U zorgt ervoor dat uw kind
zich houdt aan de regels.
U bent aansprakelijk voor de
schade die uw kind aanricht
in de taxi/bus. Let op: als u
of uw kind zich niet aan deze
regels houdt, kan uw gemeente de toekenning voor
vervoer per taxi of schoolbus
intrekken.

Dit verwachten wij van uw kind:
Je stapt rustig in en uit.
Je gaat zitten op de vaste plek
die de chauffeur je heeft aangewezen en daar blijf je de hele rit
rustig zitten.
Je doet meteen je veiligheidsgordel om. Mocht je hierbij hulp nodig hebben dan kan de chauffeur
je natuurlijk helpen.
Je gedraagt je netjes, bent aardig tegen de anderen en gebruikt
dus geen scheldwoorden of onfatsoenlijke taal.
Je luistert altijd naar de chauffeur
of je begeleid(st)er en doet wat
ze van je vragen.
Je eet, drinkt of rookt niet in de
taxi.
Je maakt geen ﬁlmpjes of foto’s
van andere mensen in de taxi.
Je komt niet aan de spullen van
andere kinderen.
Je maakt niet zonder toestemming ramen en deuren open of
dicht.

www.mrc-nederland.nl

Contactgegevens
U kunt via de volgende manieren contact met ons opnemen:

Telefonisch: 088-2601100

Per e-mail: regie@mrc-nederland.nl

Via het ouderportaal: Voor ziek- en
betermeldingen.

Bij suggesties of klachten mailt u naar
klantenservice@mrc-nederland.nl
Scan deze barcode en bezoek onze website!

