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KINDEREN 

 

▪ Tijdens de busrit blijven we rustig op de plaats zitten die de 

begeleidster ons aanduidt. 

▪ We staan pas recht als de bus aan onze halte stopt. 

▪ We zijn beleefd en luisteren naar de begeleidster of chauffeur. 

▪ Boekentassen en zakken staan aan onze voeten. 

▪ Er mag niet gegeten, gedronken of gesnoept worden op de bus. 

▪ Kinderen mogen geen deuren of ramen bedienen. 

▪ We fluisteren en zijn rustig in de omgang met onze 

medeleerlingen. 

▪ We maken niets stuk op de bus. 

▪ Het is verboden de bus te verlaten op een niet voorgeschreven 

halte, mits toelating van de schooldirectie. 

▪ We gedragen ons zoals van ons wordt verwacht! 

BIJ HET NIET NALEVEN VAN HET BUSREGLEMENT ZAL DE SCHOOL DE NODIGE 

SANCTIES TREFFEN! 

 

OUDERS 

 

▪ De ouders zorgen ervoor dat hun kind TIJDIG aanwezig is op de 

afgesproken plaats. 

▪ Het is de verantwoordelijkheid van de ouders dat hun kinderen 

tijdig worden gebracht en afgehaald aan de afgesproken 

stopplaats, aan de kant van de weg waar de bus stopt. Eenmaal 

afgestapt bevinden de leerlingen zich niet meer onder de hoede 

van de busbegeleidster en ligt de verantwoordelijkheid volledig 

bij de ouders. 

De leerling (naam en voornaam) …………………………………………………………………………………, 

o zal de weg van de halte tot thuis alleen afleggen. (≥ 7 

jaar) 

o zal door …………………………………………………… tot aan de bus gebracht of 

afgehaald worden.* 

▪ Bij afwezigheid wordt de leerling terug meegenomen naar school 

en zal de volledige kostprijs van de opvang aangerekend worden. 

▪ Ouders verwittigen persoonlijk op voorhand de busbegeleidster, 

0479/99 97 27, bij een verandering. 

▪ Elke wijziging van opstapplaats dient aangevraagd te worden bij 

de directie. 

▪ Wanneer een leerling het busreglement niet naleeft, zal contact 

opgenomen worden met de ouders om samen naar een oplossing te 

zoeken en een sanctie kan getroffen worden. 

▪ Bij hevig winterweer zal de uurregeling van de bus mogelijks in 

het gedrang komen. 

 

VOOR ONTVANGST EN AKKOORD:(naam) ………………………………………………………………………………… 

 

DATUM:………………………………………………………………………………………… HANDTEKENING: 
(* aankruisen wat van toepassing is) 
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