
 
 

Afspraken leerlingenvervoer                                      schooljaar 2022-2023 
 

Naam + voornaam van het kind/kinderen:  
 
Contactgegevens: Naam bus begeleiding 

- Bus begeleiding: 
- Schoolsecretariaat: 014/56 64 23 

 

Afwezigheid en wijzigingen:  
- Bij ziekte moeten de ouders het schoolsecretariaat én de bus begeleider (zo snel mogelijk) 

verwittigen of afwezigheid (minimum 2 schooldagen op voorhand) van hun kind.  
 

- Als het kind na afwezigheid terug gebruik maakt van de bus, moet het schoolsecretariaat én de 
bus begeleiding tijdig verwittigd worden. 

Adreswijziging en/of nieuw adres: 

- Wanneer een op- en/of afstapplaats wijzigt, moet dit schriftelijk worden aangevraagd bij het 
schoolsecretariaat en dit minimum 5 schooldagen op voorhand. 

- De contactpersoon van het schoolsecretariaat die deze wijzigingen aanbrengt, werkt enkel op 
donderdag en vrijdag 13u15-15u45. Gelieve hier rekening mee te houden. U kan haar bereiken 
op het telefoonnummer: 014/566423 en/of ilse.boeckx@geel.be   

 
 
Afspraken voor de kinderen: 

- De leerlingen moeten luisteren naar de bus begeleiding. 

- Op de bus moeten de kinderen een goede zithouding hebben: rustig zitten op hun eigen plaats, 

gordel aan doen (indien aanwezig) en de voeten op de grond houden.  

- Er wordt niet gegeten of gedronken op de bus (enkel mits toestemming bus begeleiding). 

- Er wordt met eigen speelgoed of multimedia gespeeld. 

- Multimedia moet op een correcte manier worden gebruikt: in stilte, geen foto’s nemen, geen 

berichtjes sturen of chatten of bellen, geen connectie maken tussen de spelcomputers, geen 

vechtspelletjes. 

- Geen enkele vorm van geweld (verbaal, fysiek en materieel), pesten en grensoverschrijdend 
seksueel gedrag is toelaatbaar.  

Schorsing en schade:  
- Ouders zijn verantwoordelijk voor de schade die hun kind aanbrengt in de bus. 

- Wanneer de leerling het bus reglement niet naleeft of zich slecht gedraagt ten opzichte van de 
bus begeleiding, de chauffeur of andere medeleerlingen op de bus, kan de directeur deze leerling 
tijdelijk of definitief het gebruik van de bus ontzeggen. 
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Afspraken voor de ouders:    
 
Het ophalen en afzetten: 
 
- De ouders zorgen ervoor dat de leerling tijdig aan de afgesproken uur en plaats klaar staat. De 

bus begeleiding is verantwoordelijk voor de leerlingen vanaf het moment van instappen tot bij 

het uitstappen.  

Als de leerling niet klaar staat op het afgesproken uur, mag de bus doorrijden (na 2 à 3 min 

wachten waar dit mogelijk is).      

De bus begeleiding zal u contacteren als het afgesproken uur door de bus niet gehaald wordt (we 

houden rekening met een marge van ±15 min). 

- Tot op het moment dat de leerling veilig in de bus is opgestapt, dragen de ouders/opvoeders van 
de leerling de volle verantwoordelijkheid. Ook begeleiden de ouders/opvoeders hun kind bij het 
veilig afstappen van de bus. Bij het verlaten van de bus bevinden de leerlingen zich niet meer 
onder verantwoordelijkheid van de bus begeleiding. De ouders/opvoeders van de leerling dragen 
vanaf dan de volle verantwoordelijkheid. Ouders dienen de nodige regelingen te treffen om hun 
kind aan de afgesproken plaats op te vangen, langs de kant van de weg waar de bus stopt. Zo 
dienen de leerlingen niet alleen te moeten oversteken.  

- Wanneer de ouders/opvoeders niet aanwezig kunnen zijn op het afgesproken uur en plaats, 
dient u een regeling te treffen zodat een andere volwassen de leerling kan opvangen.  

- Indien er geen volwassenen aanwezig is op het afgesproken uur en plaats, dan wordt de leerling 
naar de Bengelbende gebracht, waar u de leerling persoonlijk dient af te halen. De bus 
begeleiding zal u in dat geval informeren.  
Contactgegevens Buitenschoolse kinderopvang Bengelbende:  
Adres: Burgstraat 25 
Telefoonnummer: 014 56 73 45 
 
Wanneer de Bengelbende niet in de mogelijkheid is om de kinderen op te vangen, dan worden de 
kinderen naar het politiekantoor te Geel gebracht. 

Schorsing  
Wanneer de ouders het bus reglement niet naleven, kan de directeur deze leerling tijdelijk of 
definitief het gebruik van de bus ontzeggen. 
 
 
 
De directie    Getekend voor ontvangst en akkoord, 
    Datum: 
 
    Naam en handtekening van de ouder(s) 
 

 

 



 

 

 

We luisteren naar de bus begeleiding. 

 

We hebben een goede zithouding op de bus: 

Rustig zitten 

Gordel aandoen 

Voeten op de grond houden 

 

 

We eten of drinken niet op de bus. 

 

 

We spelen met ons eigen speelgoed,  

computerspelletje of gsm (geen vechtspelletjes). 

    

    

 

We gebruiken multimedia op een correcte manier: 

- in stilte 

- geen foto’s nemen 

- geen berichten sturen of chatten of bellen 

- geen connectie maken tussen spelcomputers 

 
We gebruiken geen materieel geweld 

o.a. materiaal niet gebruiken zoals het hoort, materiaal 

stuk maken,… 

 

We gebruiken geen verbaal geweld 

o.a. uitdagen, pesten, onbeleefd zijn, schelden,… 

 

We gebruiken geen fysiek geweld 

o.a. tuffen, slaan, stampen, vechten,… 


