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Beste ouders, leerlingen

Hieronder vindt u het busreglement terug. Dit document zet alle richtlijnen en
duidelijke afspraken nog eens op een rijtje, zodat iedereen weet wat er van hen
verwacht wordt. Wie zich niet houdt aan deze afspraken kan de toegang tot de bus
ontzegd worden door de directie na overleg met alle betrokken partijen.

Afspraken met de ouders:
 De leerling staat tijdig klaar aan de afgesproken halte. De chauffeur blijft
niet langer wachten dan het afgesproken uur. Het afgesproken uur zal u
meegedeeld worden door de busbegeleiding.
 U brengt uw kind zelf naar de bus of u geeft uw kind de toelating om alleen
naar de opstapplaats te gaan. De begeleider haalt geen leerlingen op aan de
deur.
 Wanneer uw kind niet met de bus mee moet, verwittigt u zelf de
busbegeleiding. Deze nummers kan u terugvinden in het onderdeel
busbegeleiding op onze website.
 U haalt uw kind zelf van de bus af. Wanneer dit niet gaat, zorgt u voor
opvang of geeft u uw kind de toelating om alleen uit te stappen en naar huis
te gaan. Deze toelating communiceren de ouders met de busbegeleiding.
 Uw kind kan/mag niet met een andere schoolbus meerijden (bv voor
verjaardagsfeestjes, speelmomenten, …).
 Doordat de busbegeleiding wettelijk de bus niet mag verlaten (indien nodig
helpen bij in- en uitstappen) dragen de ouders van de leerling vanaf het
uitstappen de volle verantwoordelijkheid en moeten zij de nodige
schikkingen treffen om hun kind aan de halte op te vangen langs de zijde
van de weg waar de bus stopt.
 Het is de leerlingen verboden de bus te verlaten op een onvoorziene halte.
 Wanneer een kind de bus verlaten heeft, bevindt het zich niet meer onder
de hoede van de begeleider. Bij het niet naleven van het busreglement of
slecht gedrag van de leerling, wordt er met de school gezocht naar
oplossingen en kan in het ergste geval het gebruik van de bus tijdelijk of
definitief ontzegd worden aan de leerling.
 De ouders zijn verantwoordelijk voor de opzettelijk aangebrachte schade die
hun kind aan de bus aanbrengt.
 Wanneer de ouders onregelmatigheden vaststellen, dienen zij de directie of
de sociaal verpleegkundige van de school op de hoogte te brengen. Indien
deze school niet verantwoordelijk is voor de rit, zal zij contact opnemen met
de school die bevoegd is.
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Afspraken met de leerlingen:
 Als de bel gaat, ga ik met de juf of meester naar de busrij.
 Ik blijf rustig in de rij staan. Ik laat de andere kinderen met rust.
 Ik luister naar de juf of meester die bij de busrij staat.
 Ik ben voorzichtig als ik met de juf of meester naar de bus ga.
 In de bus luister ik naar de busbegeleiding.
 Ik blijf op mijn plaats zitten, ik sta dus niet recht.
 Ik eet, snoep en rook niet in de bus.
 Ik ben rustig en beleefd in de bus.
 Ik praat rustig met mijn buren en roep niet door de bus.
 Ik hou de bus proper en gooi dus niets op de grond.
 Ik open zelf geen deuren en ramen in de bus.
 Bij warm weer mag ik na overleg met de busbegeleiding water drinken in de
bus.
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