LEERLINGENVERVOER
SCHOOLBUSREGLEMENT 2022-2023

Het busvervoer
Het vervoer van de leerlingen met de schoolbus is volledig gratis voor alle
rechthebbende leerlingen. Dit wordt door de overheid bepaald. De leerling krijgt van
de school een buskaart. De leerling is verplicht deze buskaart altijd op zak te hebben
om deze te kunnen tonen aan de busbegeleiding, de parkingverantwoordelijke, enz.
Leerlingen zonder buskaart kunnen steeds worden geweigerd.

De schoolbus
Het vervoer van de leerlingen is in handen van private autobusuitbaters. De leerlingen
zijn verplicht zich respectvol te gedragen en de bus proper te houden. Het is verboden
recht te staan of rond te lopen op de bus. Een correcte en goede zithouding is
belangrijk voor de veiligheid. Indien er veiligheidsgordels zijn op de bus, zijn de
leerlingen verplicht deze te gebruiken. Ramen laat men steeds dicht en men vermijdt
luidruchtig te zijn. Slecht gedrag op de bus kan leiden tot gedeeltelijke of volledige
schorsing. Een schorsing kan heel wat problemen met zich meebrengen voor de
ouders of verantwoordelijken. Het is verboden te roken, te snoepen, te eten en te
drinken (uitgezonderd water) op de bus. Het gebruik van radio, mp3-speler, gameboy,
GSM, … is op eigen verantwoordelijkheid toegelaten, mits toelating van de
busbegeleiding. De school is dus niet verantwoordelijk bij schade of het verlies van
deze voorwerpen. Gevaarlijke voorwerpen (v.b. scharen, breekmes,…) worden op de
bus niet uit de boekentas gehaald. Wie schade aanricht zal deze volledig zelf moeten
vergoeden. Bij een ongeval zijn de leerlingen voor lichamelijke letsels gedekt door de
schoolverzekering.

De begeleiding
De begeleid(st)er is verantwoordelijk voor de orde en de tucht op de bus. Zij of hij
werkt in opdracht van de directie die de rit beheert en zal dusdanig de directie
informeren over eventueel wangedrag. De leerlingen staan onder rechtstreeks gezag
van de begeleiding. De begeleid(st)er duidt in het begin van het schooljaar per leerling
een vaste plaats aan voor de rest van het schooljaar tenzij de begeleiding er anders
over oordeelt.

Alle klachten in verband met de begeleiding, chauffeur, het op- en afstappen worden
steeds aan de directie van de school gericht. De op- en afstapplaatsen vermeld op
de buskaart moeten precies nageleefd worden. Problemen daaromtrent kunnen op
de school besproken worden. Om nooit de bus te missen is de leerling 5 minuten vóór
tijd aanwezig op de halte. Indien er ’s avonds niemand aan de halte de leerling staat
op te wachten en de begeleiding het kind niet in staat acht om alleen achter te blijven,
zal het kind uit overmacht bij het dichtstbijzijnde politiebureau afgezet worden. Op de
parking blijft iedereen in de bus zitten tot er gefloten wordt om over te stappen.
Leerlingen die niet moeten overstappen, blijven op de bus zitten.
Er mogen geen ouders of andere personen meerijden met de bus.
De begeleid(st)er mag niemand anders toelaten op de bus dan de leerlingen

Richtlijnen voor de leerlingen en de ouders

● De leerlingen dienen de begeleid(st)er te gehoorzamen
● De leerlingen blijven gedurende de rit op de plaats zitten die hen werd
aangeduid en indien gordels aanwezig zijn, dienen ze deze te gebruiken.
● Er mag niet gegeten, gesnoept , gedronken (uitgezonderd water), noch
gerookt worden in de bus en op de busparking.
● Het gebruik van radio, mp3-speler, gameboy, GSM, … is op eigen
verantwoordelijkheid toegelaten, mits toelating van de busbegeleiding. De
school is dus niet verantwoordelijk bij schade of het verlies van deze
voorwerpen.
● Opdat het vervoer vlot zou verlopen moet de leerling tijdig klaar staan aan de
voorziene halte. Dit is 5 minuten voor tijd.
● De leerlingen dienen steeds hun buskaart bij zich te hebben en deze op vraag
van de begeleid(st)er te tonen.
● Leerlingen mogen geen ramen of deuren bedienen.
● Het is de leerlingen verboden de bus te verlaten op een niet voorziene halte.
● De leerlingen/ouders/verantwoordelijken verwittigen de begeleiding van een
te voorziene afwezigheid.
● Na het verlaten van de bus bevinden de leerlingen zich niet meer onder de
hoede van de begeleid(st)er. De ouders/verantwoordelijken van de leerlingen
dragen vanaf dit ogenblik de volle verantwoordelijkheid en nemen de nodige
schikkingen om de kinderen aan de halte op te vangen langs die zijde van de
weg waar de bus stopt. De busbegeleidster mag onder geen beding de bus
verlaten om een kind de baan over te steken. Indien de voorziene persoon
niet aan de halte staat, gaat de leerling mee tot op het einde van de rit en
wordt het dan naar het dichtstbijzijnde politiebureau gebracht. Kinderen die
alleen naar huis gaan, dienen daarvoor een schriftelijke toelating van de
ouders te hebben.

● Bij het niet naleven van het busreglement of slecht gedrag van de leerling kan
door de directie het gebruik van de bus tijdelijk, zelf definitief worden ontzegd.
● Bij aanhoudelijk moeilijk gedrag krijgt betrokkene een busrapport voor 1 week.
Na 3 busrapporten wordt een leerling tijdelijk of definitief geschorst van de
bus.
● De ouders zijn verantwoordelijk voor de schade die hun kind aan de bus
aanbrengt.
● De leerlingen mogen nooit opgehaald of afgezet worden op de busparking.

