Schoolbusreglement
In het algemeen schoolreglement dient verwezen te worden naar het specifieke schoolbusreglement.

Richtlijnen voor de leerlingen / leerplichtverantwoordelijken*:
*Leerplichtverantwoordelijken zijn in de eerste plaats de ouders, maar kunnen ook door de ouders ander
aangestelde personen zijn die verantwoordelijkheid dragen over hun kinderen.
-

De chauffeur dient de kinderen op een veilige manier naar de school of van de school naar
huis te brengen. De begeleid(st)er zorgt voor de rust op de bus en treedt op wanneer dit
nodig is. De leerlingen moeten de begeleid(st)er en de chauffeur steeds gehoorzamen.

-

Het in- en uitstappen van de bus gebeurt in alle rust. De leerlingen blijven tijdens de rit
op de plaats zitten die de begeleid(st)er hen aanduidt.
De aanwezig veiligheidsgordels dienen steeds gedragen te worden door de chauffeur, de
begeleid(st)er en de leerlingen. Het niet-dragen van de veiligheidsgordel kan bij ongeval
uitsluiting geven van verzekering. De chauffeur controleert voor het vertrek van de bus
of alle leerlingen de gordel dragen. Tijdens het rijden gebeurt het toezicht op het
dragen van de gordel door de busbegeleid(st)er.

-

De leerplichtverantwoordelijken zijn verantwoordelijk voor de schade die hun kind aan de
schoolbus aanricht.
De leerlingen mogen zelf geen ramen of deuren bedienen.
Boekentassen, zwemzakken moeten steeds aan de hand gedragen worden bij het op- en
afstappen van de bus, dit om andere leerlingen niet te kwetsen en het businterieur niet

-

te beschadigen.
Boekentassen, zwemzakken en ander toegelaten materiaal moeten tijdens de rit steeds

-

onder de zitbank of in de bagagerekken geborgen worden. Het gangpad in de bus moet
steeds vrij blijven!
Er mag niet gegeten, gedronken of gesnoept worden in de bus.

-

Opdat het vervoer vlot zou verlopen moet de leerling tijdig klaar staan aan de
voorgeschreven halte (5 minuten op voorhand).

-

Het is de leerlingen verboden de bus te verlaten op een niet-voorgeschreven halte.
Uitzonderingen worden schriftelijk toegestaan door de schooldirectie na een
schriftelijke vraag van de leerplichtverantwoordelijken in de agenda van de leerlingen én
na telefonische melding bij het secretariaat van de school.

-

De leerplichtverantwoordelijken moeten de busbegeleider verwittigen bij een voorziene
afwezigheid van de leerling.
Na het verlaten van de bus bevinden de leerlingen zich niet meer onder de hoede van de
begeleider. De leerplichtverantwoordelijken van de vervoerde leerlingen dragen vanaf dit
ogenblik de volle verantwoordelijkheid . Zij moeten de nodige voorzieningen treffen om
de kinderen aan de halte op te vangen langs die zijde van de weg waar de bus stopt, in de
rijrichting.
De busbegeleiding blijft steeds op de bus. De leerplichtverantwoordelijken halen de
kinderen op aan de bus.

Wanneer een andere persoon dan de ouder het kind opwacht aan de halte, wordt dit
gemeld aan het secretariaat van de school en/of de busbegeleid(st)er.
Als er niemand (noch de ouder, noch een andere persoon door de

-

leerplichtverantwoordelijken aangesteld) het kind niet staat op te wachten, wordt het
kind terug meegenomen naar de school en zal het naar de opvang van de school worden
gebracht. De leerplichtverantwoordelijken moeten dan zo vlug mogelijk het kind ophalen
op de school.
Bij aankomst aan de school dienen de leerlingen uit te stappen op de hen aangeleerde
evacuatiemanier.

-

Wanneer de leerling het busreglement niet naleeft of zich slecht gedraagt, kan de
directie deze leerling tijdelijk of definitief het gebruik van de schoolbus ontzeggen.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------Voor ontvangst en akkoord,
Ik/wij, ………………………………………………….. leerplichtverantwoordelijke(n) (ouder(s), andere
verantwoordelijke ) van ………………………………………………………… hebben het busreglement ontvangen
en ga(an) akkoord met bovenstaande richtlijnen van dit busreglement.
Datum: ……………………………
Handtekening leerplichtverantwoordelijke(n),

