REGLEMENT BUSVERVOER SCHOOLJAAR 2019-2020
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De leerlingen dienen de begeleidster en chauffeur te gehoorzamen.
De leerlingen blijven tijdens de rit op hun (vaste) plaats zitten die de begeleider aanduidt.
De leerlingen dienen steeds gebruik te maken van de veiligheidsgordel.
De boekentassen en/of sportzakken worden geplaatst:
 kleuterschool: kleuters houden hun boekentasje op de rug
 lagere school: leerlingen plaatsen hun boekentas op de grond
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Er wordt voorzichtig omgesprongen met de armleuningen.
De leerlingen blijven op hun zitplaats tot de bus volledig tot stilstand is gekomen.
Er mag niet gegeten, gedronken of gesnoept of gerookt worden in de bus.
Opdat het vervoer vlot zou verlopen, moeten de leerlingen tijdig klaar staan aan de voorgeschreven halte. Wegens
tijdsgebrek kan er niet worden aangebeld.
De leerlingen mogen geen ramen of deuren bedienen. Op de bel wordt er niet geduwd.
Het is de leerlingen verboden om de bus te verlaten op een niet-voorgeschreven halte.
Uitzonderingen dienen schriftelijk te worden toegestaan door de schooldirectie en dit na een schriftelijke vraag van
de ouders.
Elektronische toestellen (GSM, MP3-speler, …) zijn niet toegelaten op de schoolbus.
De leerlingen (of ouders) moeten de begeleider verwittigen van hun te voorziene afwezigheid.
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 dit ogenblik de volle verantwoordelijkheid. Zij moeten de nodige
voorzieningen treffen om de aan hen toevertrouwde kinderen aan de halte op te vangen langs de zijde van de weg
waar de bus stopt.
Deze bepaling betekent geen vermindering van de bescherming die leerlingen inzake lichamelijke ongevallen
volgens de schoolpolis kunnen genieten. Deze bescherming geldt steeds op de schoolweg, d.w.z. gedurende de tijd
die normaal nodig is en op de wegen die normaal gevolgd worden om zich te begeven naar of terug te keren van de
school of de vastgestelde verzamelplaats.
Wanneer de leerling het busreglement niet naleeft of zich slecht gedraagt, kan de directie deze leerling tijdelijk of
definitief het gebruik van de bus ontzeggen.
De ouders zijn verantwoordelijk voor de schade die hun kind aan de bus aanbrengt.
Gelieve te melden aan de chauffeur of busbegeleidster wanneer een leerling na schooltijd wordt afgehaald in plaats
van een beroep te doen op de schoolbus. Dit kan ook telefonisch:
- BUS SASKIA:  0478 46 30 85
- BUS YVAN:  0478 42 20 61
- BUS NICO:  0478 46 05 66
- SECRETARIAAT VAN DE SCHOOL:  056 65 01 40 of  056 65 01 41
Desnoods tijdig een seintje geven (secretariaat Basisschool De Toekomst:).
Indien de schoolbus een vertraging (vanaf ± 15 min. door pech, weersomstandigheden, …) heeft op het gebruikelijk
tijdschema, neemt u best contact op met de chauffeur of met het schoolsecretariaat.
Bij winterse toestanden: contacteer gerust de buschauffeurs of –begeleidsters: telefoonnummers zie punt 16.
Voor leerlingen die geen vast gebruik maken van de schoolbus (wisselsysteem). Gelieve wekelijks het overzicht te
bezorgen aan de busbegeleidsters. De formulieren hiervoor zijn steeds te verkrijgen bij de busbegeleidsters of op
het secretariaat van de school.

De directeur
Dhr. Verplancke S.

De chauffeurs en de busbegeleidsters

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REGLEMENT BUSVERVOER SCHOOLJAAR 2019-2020
Gelieve deze strook terug te bezorgen aan de busbegeleidster uiterlijk tegen 6 september 2019

Ondergetekende,

, ouder van:
Naam leerling(en)

Klas(sen)

verklaart hierbij het reglement met betrekking tot het busvervoer te hebben ontvangen en verklaart
zich hierbij akkoord.
Datum:

Handtekening:

