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  B U S R E G L E M E N T 2020 - 2021 
 
VEILIGHEID EN BELEEFDHEID  
 
1.  De leerlingen moeten de begeleiding gehoorzamen.   

Kinderen moeten zich leren houden aan elementaire beleefdheidsregels en respect leren tonen voor 
deze dienst. Zij kunnen dit echter niet zonder jullie en onze steun, ze hebben onze aanmoedigingen 
nodig! 

 
2.  De kinderen blijven op hun plaats zitten en maken de gordel vast.  De begeleiding duidt de plaatsen 

aan. 
 
3.  Er wordt niet gesnoept, gegeten of gedronken op de bus.  Bij warm weer kan afgeweken worden van 

deze regel na afspraak met de busbegeleiding. 
 
4. Ramen en deuren worden niet geopend, tenzij met toestemming van de begeleiding. 
   
HET OPHALEN EN AFZETTEN 
 
5. De kinderen staan altijd tijdig klaar.     
 Ouders moeten er rekening mee houden dat de bus soms wat later of vroeger kan langskomen.     
 
6. Het op- en afstappen kan alleen gebeuren onder toezicht van ouders of andere 
 verantwoordelijken.       
 Leerlingen worden onder geen enkele voorwaarde thuis afgezet zonder  toezicht van een 
 volwassenen.   
  

  

 BELANGRIJK: 
 
 Als u het toezicht bij het afstappen niet dagdagelijks kan garanderen, moet u dit 

aanduiden op de strook voor ontvangst en akkoord. (document op geel papier bij 
het busreglement).  Door dit aan te duiden neemt u de verantwoordelijkheid op 
voor het afzetten van uw kind zonder zichtbaar toezicht. 

   
 Als u deze verantwoordelijkheid niet opneemt, zal de begeleiding het kind niet 

laten afstappen.  De busrit wordt verder gezet met uw kind.  Na de volledige rit 
wordt uw adres opnieuw bediend.  We rekenen er op dat dit nooit gebeurd! 

   
 U mag dus niet verwachten dat de begeleiding de verantwoordelijkheid draagt als 

er geen toezicht is. 
            
 
AFWEZIGHEID EN WIJZIGINGEN 
 
7. Ouders of opvoeders verwittigen de begeleiding bij afwezigheid van hun kind.   

Zij verwittigen ook de begeleiding wanneer hun kind terug moet opgehaald worden.  
 
8.. Alle wijzigingen ivm leerlingenvervoer dienen schriftelijk meegedeeld te worden via de agenda van de 

leerling.  Regelingen ivm co-ouderschap e.d. dienen eveneens duidelijk omschreven te worden.  Deze 
info bezorgt u via de busbegeleiding of uw kind aan de school. 
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SCHORSING EN SCHADE  
 
9.  Het niet naleven van dit reglement en ongepast gedrag kunnen leiden tot tijdelijke of definitieve 

schorsing van het recht op leerlingenvervoer. 
 
10.  De ouders kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor opzettelijke schade aangebracht door hun 

kinderen. 
  
ACTIVITEITEN OP DE BUS 
 
Soms zitten kinderen erg lang op de bus.  Wie niets om handen heeft, begint zich nogal gauw 
te vervelen.  Wie zich verveelt, valt anderen lastig of stelt uitdagend gedrag ter compensatie.  
 
We willen dit samen met u vermijden. 
 
Bespreek vooraf met uw kind wat hij graag doet tijdens de busrit.  De activiteit moet uitnodigen tot rust 
maar toch voldoende uitdaging bieden voor het kind.   
 
Leest uw kind graag?  Tekent uw kind graag?  Speelt uw kind graag op een spelcomputer?  Lost uw  
kind graag denkpuzzels op?  Luistert uw kind graag naar muziek?  In de boekhandel vindt u misschien 
een spelletjesboek op maat van uw kind?   
 

LATEN WE SAMEN ZORGEN VOOR RUSTIGE, AANGENAME EN VEILIGE RITTEN. 


