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Algemeen
De Lijn is verantwoordelijk voor het ontwerpen van de verschillende ritten. Dat uw kind voor
het huis wordt opgehaald is geen recht, indien mogelijk, en dit om tijd te besparen ( vele kinderen zitten sowieso te lang op de bus ) worden leerlingen geclusterd ( centrale opstapplaats
). Op het einde van de vakantie komen de busbegeleid(st)ers naar school; de verschillende
ritten worden proefgereden. De busbegeleid(st)ers bezorgen u het opstapuur- en plaats ten
laatste op 30 augustus. Indien ouders bepaalde regelingen willen of bijvoorbeeld als ze de
eerste schooldag de kinderen zelf willen naar school brengen dan brengen ze het secretariaat hiervan op de hoogte. De school is ( zeker elke voormiddag ) terug open vanaf de eerste
werkdag na 15 augustus. De verantwoordelijke secretariaatsmedewerker hiervoor is Diane
Breughelmans ( 03.6666024 ).
Nieuwe inschrijvingen, leerlingen die verhuizen, omleidingen, …. Er kunnen steeds wijzigingen aan de bestaande toeren worden aangebracht. U wordt hiervan door de busbegeleid(st)er op de hoogte gebracht.
Ieder kind dat ingeschreven is in het buitengewoon onderwijs heeft recht op gratis leerlingenvervoer tot de dichtstbijzijnde school van hetzelfde onderwijsnet.
De bussen zijn verplicht op de bustoeren steeds op dezelfde manier te rijden. Ze mogen niet
afwijken van de goedgekeurde rit door de Lijn.
Kinderen kunnen niet van bus wisselen of gebruik maken van een andere bus ( bv. om bij
een vriendje te gaan spelen ).
Meer info vind je op de volgende websites:
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/directies-en-administraties/organisatie-enbeheer/leerlingenvervoer/leerlingenvervoer-in-het-buitengewoon-onderwijs/zonaal-collectiefleerlingenvervoer-in-het-buitengewoon-onderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerlingenvervoer-in-het-buitengewoon-onderwijs

Richtlijnen voor de leerlingen / ouders *
Elke dag zorgen de busbegeleider(s) en de chauffeur voor een degelijke en veilige busrit bij
het vervoer van de leerlingen naar school/huis.
Het is dan ook nodig dat zij hiervoor het nodige respect en gezag krijgen van de leerlingen en hun ouders.
Een correct en beleefde houding ten opzichte van iedereen is noodzakelijk en prettig.

Vlot verloop van de rit
•
•
•
•

Wij proberen de busritten zo te organiseren dat de leerlingen zo dicht mogelijk bij huis
worden opgehaald.
Elk kind heeft recht op 1 opstapplaats! Bij co-ouderschap kan men gebruik maken
van 2.
Iedere leerling krijgt een uurregeling en een vaste halte.
De leerling staat tijdig klaar aan de halte. De bus zal niet vroeger doorrijden. De
busbegeleiding belt niet aan de huisdeur.
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•
•

•
•

•

Bij afwezigheid van de leerling verwittigen de ouders de begeleiding ( zie “uitzonderlijke situaties”)
Alle leerlingen krijgen van de busbegeleider een vaste plaats. De leerlingen blijven op
die plaats zitten en dienen de begeleiding te gehoorzamen. Een rooster met de vaste
plaatsen wordt vooraan in de bus gehangen zodat iedereen steeds weet waar men
moet zitten.
Het is verboden de bus te verlaten op een andere halte.
Uitzonderingen kunnen enkel worden toegestaan door de directeur, na een schriftelijke vraag van de ouders minstens 2 dagen op voorhand.
Zowel bij het gaan naar de opstapplaats als na het verlaten van de bus bevinden de
leerlingen zich niet onder de hoede van de busbegeleid(st)er. De ouders dragen
hiervoor de volle verantwoordelijkheid. Zij moeten dan ook de leerlingen begeleiden naar en opvangen langs de kant van de weg waar de bus stopt.
Indien de leerling op zelfstandige basis naar de opstapplaats gaat of van de afstapplaats zelfstandig naar huis gaat dienen de ouders het document: “ zelfstandig naar
huis’ in te vullen en te ondertekenen. Dit betekent ook dat de ouders hiervoor de volle verantwoordelijkheid dragen. Zonder dit document worden leerlingen niet afgezet
zonder dat de ouders of een door hen aangeduide volwassene de kinderen overdragen aan of ontvangen van de busbegeleid(st)er.

Enkele algemene afspraken
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Compacte elektronische spelletjes en leesboeken en/of stripverhalen zijn op verantwoordelijkheid van de ouders toegelaten. Kinderen mogen dit niet onderling uitwisselen. Geluid wordt afgezet of oortjes worden voorzien. Bij het opstappen en afstappen
naar huis bevindt zich dit spelletje/boek/… in de boekentas van de leerling.
Indien dit spelletje op een gsm staat, gelieve met het volgende rekening te houden:
- er wordt niet gecommuniceerd met de gsm ( niet bellen, geen berichten, … );
- er mogen geen foto’s getrokken noch gefilmd worden in de bus;
- er wordt geen contact gelegd met internet ( spelletjes moeten zich in het geheugen
van de gsm bevinden )
Daar de elektronische spelletjes enkel toegelaten zijn op de bus en niet in de klas
moeten de kinderen bij aankomst in de school en bij het verlaten van de bus het
meegebrachte spelletje/gsm afgeven aan de busbegeleider. ( boeken en stripverhalen mogen in de boekentas ) Hij/zij houdt alles in bewaring tot tijdens de terugreis.
Op deze wijze kan met het meegebrachte gerief tijdens de lesuren niets gebeuren en
blijft het veilig opgeborgen.
Er wordt niet gegeten, gedronken of gesnoept in de bus.
Geen gevaarlijke voorwerpen (stokken, ballen, …) in de bus. De begeleider neemt dit
onmiddellijk af en geeft dit in bewaring in de school. Indien na toestemming van de
school toch voorwerpen mogen meegebracht worden dienen deze in een tas vervoerd te worden.
Iedereen heeft een vaste plaats en blijft zitten tijdens de rit, indien voorzien moeten
gordels gedragen worden.
Leerlingen gedragen zich op een rustige manier.
Alleen de begeleider mag de raampjes openen. Hij/zij opent eveneens de deur.
De begeleider staat in voor de goede gang van zaken. Hij/zij is enkel verantwoording
verschuldigd aan de directeur. Regelmatig brengt hij/zij verslag uit over het verloop
van de busritten.
Na elke busrit wordt door de buschauffeur en de begeleider de bus nagekeken. De
ouders zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de schade die hun kind aan de bus
aanbrengt.
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•

We vragen om het hele schooljaar lang de kinderen ’s morgens bij het wachten op de
bus hun fluo-vestje te laten aandoen. De school zorgt bij het begin van het schooljaar
voor een (nieuw) fluo-vestje indien nodig.

Uitzonderlijke situaties
•
•
•
•
•

Bij ziekte of afwezigheid van de leerling verwittigen de ouders de begeleid(st)er.
Wanneer de leerling niet tijdig klaarstaat en de begeleider niet werd verwittigd steekt
deze een modelbriefje in de brievenbus met de vermelding dat geen reden bekend
was van een eventuele afwezigheid.
Bij een afwezigheid van meer dan 2 dagen komt de bus niet meer langs. De ouders verwittigen tijdig de school wanneer de kinderen terug mee zullen rijden.
In geval van onvoorziene grote vertraging (meer dan 30 minuten) verwittigen wij
alle bereikbare ouders telefonisch via de aan de school meegedeelde telefoonnummers.
Bij uitzonderlijke weersomstandigheden in de winter wordt u op de hoogte gehouden
van eventuele speciale regelingen.

Bij het niet naleven van dit busreglement of ongepast en onaanvaardbaar gedrag van
de leerling kan door de directeur het gebruik van de bus tijdelijk (1 rit of voor een langere periode) of, bij blijvend negatief gedrag, zelfs definitief worden ontzegd.
•
•
•

De busbegeleider zal, als aantoonbare verantwoording van een eventuele sanctie,
per rit de voornaamste gebeurtenissen en gegeven opmerkingen chronologisch noteren. Ook positieve gegevens worden vermeld.
Om te vermijden bij een leerling, indien nodig na herhaalde feiten, te moeten overgaan tot het tijdelijk ontzeggen van het busvervoer, zullen de ouders worden gecontacteerd.
Overtredingen of problemen worden steeds besproken met de directeur, zowel de
ouders als de busbegeleider volgen deze weg. Speciaal hiervoor is elke morgen van
8u30 tot 8u45 een personeelslid op school aanwezig die specifieke busproblemen,
gemeld door de busbegeleider en/of ouders, kan behandelen.

Raf Fransen
Sofie Vereecken
Waarnemend Directeur

Schoolreglement

Bijlage 8

Pagina 4 van 4

