DE BUS: RICHTLIJNEN VOOR DE LEERLINGEN/OUDERS/VOOGD
Uw kind wordt opgehaald en teruggebracht door de bussen van het gemeenschappelijk busvervoer. Met
de directies van alle scholen voor BO werd dit reglement opgesteld.
Om de veiligheid van Uw kind, de begeleider(ster) en de chauffeur tijdens de rit te garanderen, vragen
wij U dit reglement aandachtig te lezen en te bewaren. Bij het schoolreglement is een blauwe brief
waarop u voor heel wat items voor akkoord moet ondertekenen. Die blauwe brief moet worden terugbezorgd aan de school. Indien de school niet over een akkoordverklaring van de ouders beschikt,
betekent dit dat deze leerling geen gebruik kan maken van het busvervoer.
1. De leerlingen moeten de begeleider(ster) gehoorzamen. De leerlingen blijven tijdens de rit op de
plaats zitten, die hen wordt aangeduid door de begeleiding. Waar er een gordel aanwezig is, moet
deze worden gedragen. De schooltas of rugzak wordt afgedaan wanneer de leerling opstapt.
2. Er mag niet gerookt, gegeten, gedronken of gesnoept worden op de bus.
3. De leerlingen staan tijdig klaar op de voorziene plaats. Dit is 5 minuten voor het opstapuur dat vermeld staat op de buskaart. De leerlingen hebben altijd hun buskaart bij en moeten deze op vraag
van de begeleider(ster) tonen.
4. De leerlingen mogen geen ramen of deuren bedienen.
5. Het is de leerlingen verboden de bus te verlaten op een niet voorgeschreven halte. Uitzonderingen
worden niet toegelaten.
6. De leerlingen/ouders dienen de school en/of eventueel de begeleiding te verwittigen van hun voorziene afwezigheid.
7. Na het verlaten van de bus bij aankomst bevinden de leerlingen zich niet meer onder de hoede van
de begeleiding. De ouders van de vervoerde leerlingen dragen vanaf dit ogenblik de volle verantwoordelijkheid en dienen de nodige schikkingen te treffen om hun kind aan de halte op te vangen
langs de zijde van de weg waar de bus stopt.
8. De ouders zijn verantwoordelijk voor de schade die hun kind aan de bus toebrengt.
9. Het is verboden gevaarlijke voorwerpen zoals bvb messen, breinaalden, lucifers en aanstekers te
gebruiken op de bus. Game-boy, MP3,I-Pod zijn na overleg met school/busbegeleid(st)er toegelaten, indien ze beluisterd worden met oortjes. Telefoneren mag niet. Elk gebruik is op eigen verantwoordelijkheid. Bij ongepast gebruik van bovenvermelde voorwerpen kunnen deze in bewaring
genomen worden door de busbegeleid(st)er.
10. Je praat steeds stil op de bus.
11. Je hebt steeds respect voor medeleerlingen,busbegeleiders en chauffeurs.
12. leerling kan door de directie van de school het gebruik van de bus tijdelijk of definitief ontzegd worden.
13. Bij weglopen van de parking volgt een onmiddellijke verwittiging van de politie en de school door de
parkingwachters.
14. Bij vragen en opmerkingen kan U zich steeds wenden tot de school.
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