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1. Uurregeling 

• Uw kind staat 5 minuten voor het afgesproken uur klaar op de afgesproken plaats. 

• De bus kan later zijn door een ongeval, werken, motorpech of ijzel. 

Als dat langer is dan een kwartier, kan u bellen naar de busbegeleiding. 

 

2. Opstappen,afstappen en overstappen 

• Boekentassen en rugzakken staan aan de voeten van uw kind. 

• Op de (overstap)parking gaan we onmiddellijk naar onze bus.  

• We wachten op de bus achter de witte lijn. 
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3. Zitplaatsen 

• De leerlingen blijven tijdens de ganse rit op de plaats zitten die hen door de 

begeleider aangeduid werd. 

o  Normaal is dat een vaste zitplaats, maar soms kan hiervan afgeweken 

worden. Dat kan echter alleen als de begeleider het toestaat. 

• De leerlingen zitten op de zetels in een normale houding en doen hun 

veiligheidsgordel om . 

• Leerlingen die toch hun plaats verlaten zonder reden en zonder toestemming van de 

begeleider kunnen hiervoor gestraft worden. 

• Kinderstoeltjes worden bezorgd door de ouders; de veiligheid en 

verantwoordelijkheid hieromtrent is volledig voor de ouders. 

 

4. Snoepverbod 

• Er mag niet gegeten, gedronken, gesnoept of gerookt worden in de bus en op de 

(overstap)parking.  

• Snoepgoed of eetwaren mogen niet uit de boekentas gehaald worden.  

• Bij uitzonderlijk warm weer kan de begeleider de leerlingen die lang op de bus 

moeten zitten toch water laten drinken. 

 

5. Uitrusting van de bus 

• De leerlingen mogen geen deuren of ramen bedienen. Zij blijven van alle uitrusting 

af: asbakken, verluchting, hoofdsteunhoezen, enz. 

• Moedwillig aangebrachte schade moet vergoed worden door de ouders/voogd. 

 

6. Activiteiten 

• De leerlingen kunnen op de bus een boek inkijken of hun les nog even bekijken. 

Schrijf- of huiswerk is verboden.  

• Het gebruik van de gsm en tablet voor spelletjes of het luisteren naar muziek is 

toegelaten. Het is verboden om beeld- en geluidopnames te maken.  

• Elektronische spelletjes zijn toegelaten op voorwaarde dat anderen het niet kunnen 

horen (gebruik van oortjes). Schade aan/verlies van meegebrachte voorwerpen is op 

eigen risico. 

• Er kan geen extra materiaal meegegeven worden met de bus (bv. fiets, step, 

dieren,…) 

 

7. Halte 

• Wijzigingen in de op- en afstapplaatsen van leerlingen tijdens het schooljaar kunnen 

enkel na goedkeuring.  

o Verschillende stappen moeten worden doorlopen : school verwittigen – 

aanvraag Brussel – toewijzing rit door De Lijn.  Dit kan enige tijd in beslag 

nemen. Ook bij adreswijzigingen wordt deze procedure doorlopen. Gelieve 

minimum 1 week voordien de school te verwittigen. Maximum 2 adressen 

kunnen. 
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8. Na het afstappen 

• Na het verlaten van de bus bevinden de leerlingen zich niet meer onder de 

verantwoordelijkheid van de begeleider.  

De ouders van de vervoerde leerlingen dragen vanaf dat ogenblik de volle 

verantwoordelijkheid en moeten voorzien dat zij hun kind aan de halte kunnen 

opvangen.  

 

9. Afwezigheid 

• Indien een leerling ziek of afwezig is, moet de ouder de busbegeleider  verwittigen. 

De ouder laat ook weten wanneer het kind terug opgehaald moet worden. De 

busbegeleider is elke weekdag vanaf 6u30 bereikbaar en ’s avonds tot 20u. 

 

 

10. Gedrag  

• We staan voor een open communicatie, maar we verwachten van alle partijen 

(ouders, leerlingen, busbegeleider, buschauffeur) het nodige respect. 

• Roepen, verwijten en/of onbeleefd taalgebruik worden niet toegestaan.  

• Als de begeleider het nodig vindt, zal die de directie hiervan verwittigen. Afhankelijk 

van het gestelde gedrag door de leerling zullen de ouders ingelicht worden en zal 

een eventuele maatregel (bv. schorsing) genomen worden.  

• Bij herhaalde inbreuken is het mogelijk dat het gebruik van de schoolbus tijdelijk 

ontzegd wordt. 

• Nederlands is de spreektaal op de bus. Anderstalige leerlingen mogen onderling, 

indien ze dat wensen, in hun thuistaal met elkaar praten. Echter, dat kan enkel indien 

dit respectvol blijft tegenover elkaar én tegenover de busbegeleiding. Het is niet 

toegestaan te praten in een andere taal als dit onbeleefd of agressief overkomt. De 

(anderstalige) leerling praat verder in het Nederlands als de busbegeleiding of een 

ander kind dat vraagt.  
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11. Uurschema 

• Een goed contact tussen ouders en begeleiders is van groot belang voor een stipt en 

veilig leerlingenvervoer.  

• Wij willen erop aandringen dat het overleg met de begeleider aan de bus tot een 

minimum beperkt blijft. Het uurschema laat oponthoud niet toe, alle ouders hebben 

graag dat hun kind op tijd thuiskomt.  

 

12. Ouders 

• Ouders mogen de bus niet betreden, tenzij de begeleider hierom vraagt of de 

toelating geeft. Het kan niet dat ouders rechtstreekse opmerkingen maken tegenover 

andere kinderen.  

• Ouders begrijpen dat er aan de bus - tijdens het verloop van de rit - geen belangrijke 

discussies gevoerd kunnen worden.  

• Ouders richten zich  tot de school bij problemen. Overleg is een eerste stap naar een 

oplossing. Het komt de veiligheid van uw zoon/dochter ten goede! 

 

 

 

 

 

 

Gebruik maken van het busvervoer betekent automatisch aanvaarding  

van bovenstaande afspraken. 

Gelieve onderstaand strookje in te vullen en in de agenda van je kind mee te geven. 

  

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik ondergetekende (naam) 

………………………………………………………..………………………………., ouder/voogd 

 van (naam leerling)……………………………………………….………………,  

verklaar dat ik het busreglement heb gelezen en ermee instem. 

Datum: 

Handtekening: 


