
    Procedure Negatief gedrag op de bus 
 
Naar aanleiding van enkele incidenten op verschillende bussen brengen wij u nogmaals op 
de hoogte van de belangrijkste afspraken en regels op de bus. 
 
Wij zijn er ons zeer duidelijk van bewust dat de busrit geen eenvoudige opgave is voor uw 
kind. Toch is het de bedoeling om SAMEN (school, busbegeleiding, ouders/opvoeders) te 
zorgen voor rustige, aangename en vooral veilige ritten! 
 

ALGEMEEN 
 

1. De busbegeleiding maakt duidelijke afspraken, de kinderen moeten deze 
aanvaarden en naleven. 

2. Beleefdheidsregels en respect naar de chauffeur en busbegeleiding toe is enorm 
belangrijk! 

3. Veiligheid staat centraal! De gordel is verplicht te dragen door elke passagier van de 
bus.  (artikel 35 van de verkeerswetgeving) 

4. Eten, drinken of snoepen is niet toegelaten. Bij warm weer kan afgeweken worden 
van deze regel na afspraak met de busbegeleiding. 

 
OPHALEN EN AFZETTEN 

 
1. De kinderen staan tijdig klaar. Het verkeer is dagelijks anders, hou er rekening mee 

dat de bus soms iets vroeger of iets later kan passeren. 
2. U hebt een formulier ingevuld waarbij u wel of geen toestemming geeft om uw kind 

zonder toezicht van een volwassene  ’s morgens op te halen of ’s avonds af te zetten.  
 

AFWEZIGHEID 
 

1. De begeleiding wordt telefonisch verwittigd bij afwezigheid van uw kind. 
De begeleiding  wordt ook telefonisch verwittigd wanneer uw kind terug opgehaald 
moet worden. 

2. Wijzigingen i.v.m. leerlingenvervoer dienen schriftelijk meegedeeld te worden. 
Regelingen i.v.m. co-ouderschap dienen duidelijk omschreven en gecommuniceerd 
te worden met de busbegeleiding. 

3. Contacteer de school of noteer zeker in de agenda wanneer u uw kind zelf komt 
ophalen. Indien dit niet gebeurt zijn wij verplicht uw zoon of dochter op de bus te 
laten stappen. 

 
SCHORSINGEN EN SCHADE 

 
1. Het niet naleven van het reglement en ongepast gedrag kan leiden tot een tijdelijke 

of definitieve schorsing van de bus. 
2. Ouders kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor opzettelijk aangebrachte 

schade. 
 

VOOR ALLE DUIDELIJKHEID WORDT ONZE PROCEDURE OP DE ACHTERZIJDE TOEGELICHT 



1. Uw kind stelt negatief gedrag op de bus of houdt zich niet aan de regels 

 De busbegeleiding geeft dit door aan de school 

 De school bespreekt dit met de leerling 

 De ouders/opvoeders worden telefonisch op de hoogte gebracht 
        Dit is een eerste waarschuwing 
  

2. Uw kind stelt opnieuw negatief gedrag of houdt zich niet aan de regels 

 De busbegeleiding geeft dit door aan de school 

 De school bespreekt dit opnieuw met de leerling 

 De ouders/opvoeders worden op de hoogte gebracht 

 De procedure wordt opnieuw meegegeven naar huis   
 Dit is de tweede waarschuwing 

 
3. Uw kind stelt opnieuw negatief gedrag of houdt zich niet aan de regels 

 De busbegeleiding geeft dit door aan de school 

 De school bespreekt dit opnieuw met de leerling 

 Er zal een tijdelijke schorsing uitgesproken worden. De lengte van de schorsing zal 
afhankelijk zijn van de ernst van de feiten 

 De ouders/opvoeders worden op de hoogte gesteld 
  Dit is een tijdelijke schorsing 

 
4. Er is na voorgaande stappen geen verbetering in het gedrag op de bus 

 De busbegeleiding geeft dit aan op school 

 De ouders worden gecontacteerd en uitgenodigd op school 
        De kans op definitieve schorsing bestaat 

 
Uiteraard hopen wij geen van bovenstaande stappen te moeten ondernemen en geven we 
graag enkele tips: 
 

 Geef uw kind iets mee op de bus om zich bezig te kunnen houden 
(Nintendo, PSP, MP3, I-Pad, boek, strips zijn zaken die zeker werken) 

 Camera’s MOETEN afgeplakt worden 

 Geef oortjes mee om aan te sluiten op elektronica 

 Sta in nauw contact met uw busbegeleider 

 Wees positief als de busritten goed verlopen, dit is echt niet altijd gemakkelijk 
voor uw kind 

 Bespreek met uw kind hoe de rit is verlopen. Dit hoeft echt niet lang te duren, 
maar hou er rekening mee dat kinderen de dingen soms anders zien 

 Hou de school zeker op de hoogte indien u met vragen of opmerkingen zit 
 

We zijn er voor u en uw kind 
  
  
   


