
 1 

Reglement voor het leerlingenvervoer - busvervoer 

 

  Richtlijnen voor de leerlingen én hun ouders 

 

1. De leerlingen staan onder het toezicht van de busbegeleider. Ze dienen de richtlijnen op te volgen en 
te gehoorzamen. Op de bus moeten alle leerlingen zich rustig gedragen. 

2. Tijdens de rit krijgen de kinderen een vaste plaats toegewezen die door de busbegeleiding werd 
aangeduid. 

3. Tijdens de rit mag er niet gegeten, gedronken, gesnoept of gerookt worden. De leerlingen blijven 
zitten op de hen toegewezen plaats. 

4. Het steeds drukker wordende verkeer vraagt een nog betere organisatie van het rittenschema. Het 
is daarom belangrijk dat de leerling tijdig buiten klaar staat aan de voorziene opstapplaats.  

5. Het bedienen van de busdeur en de ramen gebeurt enkel door de begeleider.  
6. De leerlingen mogen de bus enkel opstappen of verlaten op de voor hen voorziene op- of 

afstapplaats. Uitzonderingen kunnen worden toegestaan als aan beide voorwaarden is voldaan: 
a. Na een schriftelijke vraag van de ouders aan de directeur van de eigen school of rechtstreeks 

aan het meldpunt leerlingenvervoer: ann.de.backer@geel.be en dit minstens 1 dag op 
voorhand. Enkel zij kunnen de toestemming hierover geven. 

b. De gevraagde op- of afstapplaats bevindt zich op onze bestaande bustrajecten. 
7. De ouders verwittigen de school én de busbegeleider bij ziekte of afwezigheid van hun kind via de 

businfolijn op het nummer 014/566495 (enkel tijdens de voormiddagen te bereiken)  + 
busbegeleid(st)er ……………………………………………………….. GSM ……………………………… (bus sector ….). Als 
het kind na zijn/haar afwezigheid terug gebruik maakt van de bus, moet ook de businfolijn én de 
busbegeleiding tijdig verwittigd worden door de ouders. 

8. Na het verlaten van de bus bevinden de leerlingen zich niet meer onder de hoede van de 
begeleider. De ouders van de vervoerde leerlingen dragen vanaf dat ogenblik de volle 
verantwoordelijkheid. Zij moeten de nodige voorzieningen treffen om de aan hen toevertrouwde 
kinderen aan de halte op te vangen langs die zijde van de weg waar de schoolbus stopt. De schoolpolis 
inzake lichamelijke ongevallen dekt enkel ongevallen op de schoolweg d.w.z. gedurende de tijd die 
normaal nodig is en op de weg die normaal gevolgd wordt om zich te begeven naar de vastgelegde 
opstapplaats of terug te keren van de afstapplaats naar huis. 

9. De ouders zijn verantwoordelijk voor de schade die hun kind aanbrengt in de bus. 
10. Wanneer de leerling het busreglement niet naleeft of zich slecht gedraagt, kan de directeur deze 

leerling tijdelijk (3 maanden) of definitief het gebruik van de bus ontzeggen. 
11. Dit busreglement wordt u in 3-voud meegegeven : 1 document voor de beherende school, 1 

document voor de eigen school en 1 document voor de ouders. Deze documenten dienen na de 
eerste week ondertekend meegegeven te worden. Indien deze niet vóór 30 september 
binnengeleverd zijn op de school volgt er een weigering op de bus vanaf 1 oktober. 
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