
Busreglement voor ouders 

- Ouders zorgen ervoor dat hun kind ’s morgens 10 minuten voor het afgesproken uur 

klaarstaat op de afgesproken plaats. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kind aan de 

opstapplaats tot het moment dat hun kind op de bus stapt.

- Het kind wordt na school 10 minuten voor het afgesproken uur opgewacht aan de 

afgesproken afstapplaats aan de kant van de weg waar de bus stopt. Na het afstappen 

dragen de ouders de verantwoordelijkheid voor het kind. Als het kind toch nog een stuk 

alleen te voet moet afleggen, is dat eveneens op verantwoordelijkheid van de ouders en kan 

dit enkel mits ondertekening van een afstapdocument.

- Bij afwezigheid van een ouder wordt de leerling nooit afgezet aan de halte (tenzij hier-

voor een schriftelijke toelating werd gegeven via het afstapdocument). De busbegeleider zal 

steeds de directie van de school en de ouders telefonisch contacteren om een alternatief te 

bespreken. Als er geen oplossing is, wordt de leerling afgezet op het dichts bijgelegen politie-

bureau op het einde van de busrit.

- Gelieve steeds de school en de busbegeleider te verwittigen wanneer uw kind niet zal 

meerijden met de bus (onderzoek, ziekte, opname, openluchtklas, …).

- U voorziet alle bovenkleding (jassen, muts, sjaal, wanten, …) school-, sport- en andere 

tassen van de naam en voornaam van uw kind alsook de naam van de school. Een verloren 

voorwerp kan zo veel sneller terugbezorgd worden.

- Indien er wijzigingen zijn, verzoeken wij u om deze eerst tijdig voor te leggen aan de 

buscoördinator en schooldirectie. Buschauffeurs en busbegeleiders mogen hun rit pas 

aanpassen wanneer zij hiervoor toestemming krijgen van de directie van de school en de 

Lijn.

- Elke adresverandering zal ten minste 8 werkdagen op voorhand gemeld worden. 

Adresveranderingen die ingaan na de zomervakantie worden ten laatste eind juni gemeld 

aan de school, voordat de scholen sluiten in juli. Voor adresveranderingen tijdens de zomer-

vakantie kunnen we niet garanderen dat de procedure afgewerkt kan worden tegen de start 

van het nieuwe schooljaar.



Busreglement voor ouders 

- Wij vragen ouders om de vaste afspraken rond het busvervoer zoveel mogelijk na te 

leven. Afwijkingen worden slechts per uitzondering toegestaan (vb. je kind onverwacht per-

soonlijk komen ophalen op school omdat u toevallig in de buurt bent).

- Ouders zijn verantwoordelijk voor de door hun kind aangebrachte schade.

- Wanneer dit busreglement niet nageleefd wordt, neemt de directie contact met u op 

om samen naar een oplossing te zoeken of om een sanctie te treffen.



Busreglement voor leerlingen

- Tijdens de busritten blijven we rustig zitten en het dragen van een gordel is verplicht.

- Boekentassen en zakken staan aan onze voeten.

- We gehoorzamen de busbegeleider en de chauffeur.

- Ramen blijven dicht.

- We eten niet in de bus.

- Enkel water is toegestaan, geen frisdrank.

- We roken niet op de bus (ook niet op de parking Bodart).

- Eerst stopt de bus, dan gaan we staan en verlaten we de bus.

- We verlaten nooit de bus aan een niet afgesproken plaats.

- Foto’s nemen of filmen met je smartphone op de bus is verboden.

- Elke leerling is verantwoordelijk voor zijn elektronisch speelgoed (GSM, smartphone, 

tablet, game boy, MP3-speler, …) en geeft dit niet door aan andere leerlingen.

- Leerlingen gaan rechtstreeks vanaf de afstapplaats van de bussen op school naar de 

speelplaats. Ze mogen in geen geval het schoolterrein verlaten.


