LEERLINGENVERVOER
Richtlijnen voor de leerlingen en ouders
Organisatie:
Het leerlingenvervoer is voorzien om de leerlingen van de afgesproken opstapplaats naar school te
brengen en omgekeerd. Op deze weg worden ze begeleid en zijn ze verzekerd. Er worden in het begin
van het schooljaar afspraken gemaakt over op- en afstapplaatsen.
Het leerlingenvervoer is gratis voor rechthebbende leerlingen.
Er worden voor het leerlingenvervoer vier bussen ingezet. Elke bus heeft zijn eigen route. Op elke bus
wordt toezicht voorzien door een vaste busbegeleider.
Bus 1

0476/64.95.10.

Bus 2

0497/29.04.50.

Bus 3

0487/99.95.52.

4 Bus 4

0471/22.95.93.

De busbegeleiders zijn telefonisch te
bereiken:
-

tussen 7.00u en 8.30u
tussen 15.30u en 18.00u

Afspraken met de leerlingen:
Het is verplicht om…
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

5 minuten voor het opgegeven uur aan de opstapplaats klaar te staan om te vertrekken. Bij
regenweer of koud weer moet je je boekentas buiten zetten als teken dat je met de bus
meegaat. Je blijft op de opstapplaats, de bus kan vertraging hebben.
bij het gezamenlijk verlaten van de bus aan de schoolpoort af te stappen volgens de
geoefende volgorde. De leerlingen gaan onder begeleiding van de busbegeleider naar hun
speelplaats.
na schooltijd bij het belsignaal onmiddellijk naar jouw busrij te gaan. Onder begeleiding van
de busbegeleider en een leerkracht ga je in een rij naar de bus. De begeleider gaat altijd
eerst.
tijdens de rit op de plaats te gaan zitten die aangeduid wordt door de begeleider.
de veiligheidsgordel om te doen, indien aanwezig op de bus.
de begeleider te gehoorzamen. Je bent beleefd tegenover de busbegeleider en bestuurder.
De bestuurder mag je niet storen.
het in- en uitstappen rustig en ordelijk te laten verlopen.
je op de bus rustig te gedragen en rekening te houden met de anderen: niet roepen, fluiten,
plagen of ruzie maken.
zorg te dragen voor bezit van anderen en jezelf: de boekentassen en tassen van anderen, de
zetels, de leuningen, de vuilnisbakjes van de bus.
Een computerspel, GSM, MP3-speler en I Pod (voor persoonlijk gebruik) zijn toegestaan als
het geluid afstaat (of oortjes). Bij verlies of diefstal is de school niet verantwoordelijk. Bellen
met de GSM is niet toegestaan.

Het is verboden om …
•
•
•
•

Te eten, te drinken op de bus.
Een GSM te gebruiken op de bus voor bellen, SMS of foto’s.
Scherpe voorwerpen mee te nemen op de bus.
Deuren of ramen te openen.

Afspraken met de ouders:
Aan de op- en afstapplaatsen
•

De ouders zijn tijdig (5 minuten voor het opgegeven uur) aanwezig aan de afgesproken op- en
afstapplaats zodat de tijdsregeling van de rit niet in het gedrang komt.

•

Na het verlaten van de bus bevindt de leerling zich niet meer onder de hoede van de
begeleider. De ouders/voogd van de vervoerde leerling dragen vanaf dit ogenblik de volle
verantwoordelijkheid en dienen de nodige schikkingen te treffen om hun kind aan de halte
op te vangen langs de zijde van de weg waar de bus stopt. De begeleider mag de leerling
niet helpen bij het oversteken. Zij/hij is geen gemachtigd opzichter in het verkeer. De
ouders (of vertegenwoordiger) begeleiden hun kind bij het veilig afstappen van de bus.

•

Indien u niet aan de afstapplaats bent, wordt de leerling naar de gemeentelijke opvang
Pinokkio/ Campusopvang te Tessenderlo gebracht, waar u de leerling persoonlijk dient af te
halen. Er zal u een kostprijs aangerekend worden voor deze opvang. De bus keert niet terug,
ook niet na telefonisch contact.

•

Er kan enkel een afwijking toegestaan worden van de afgesproken op- en afstapplaats
wanneer deze aangevraagd werd op het secretariaat/directie en goedgekeurd door de
vervoersmaatschappij De Lijn, die instaat voor het Leerlingenvervoer. Dit kan niet
aangevraagd worden voor verjaardagsfeestjes of andere eenmalige gebeurtenissen.

•

In de mate van het mogelijke worden zo veel mogelijk kinderen thuis opgehaald, doch waar
dit om praktische redenen niet mogelijk is voor de bus, moet de leerling zich verplaatsen naar
een veilige opstapplaats/halte.

•

Bij ziekte of onvoorziene afwezigheid verwittigen de ouders de busbegeleider en het
secretariaat zo snel mogelijk.

Klachten en incidenten
•

Verbale of fysieke agressie en het vernielen van materialen kan niet toegelaten worden.
Hiervan worden de ouders/voogd meteen op de hoogte gebracht. Je kan een tijdelijke of
definitieve ontzegging van het gebruik van de bus krijgen met onmiddellijke ingang.

•

Bij niet naleven van het busreglement, verbale of fysieke agressie, kan de leerling tijdelijk
of definitief het gebruik van de bus ontzegd worden. Dit wordt door de directeur van de
school beslist. LET WEL: dit ontslaat de leerling echter niet van de leerplicht (is dus verplicht
naar school te komen)

•

Beschadigingen door de leerling aangebracht, zullen (na vaststelling) aan
medegedeeld en aangerekend worden.

de ouders

GOEDE AFSPRAKEN MAKEN EEN FIJNE RIT!!
De leerling (naam) ………………………………………………………………………………………………
O zal de weg van de halte tot thuis alleen afleggen.
O zal aan de afstapplaats opgevangen worden, langs de kant van de weg waar de bus stopt.
VOOR ONTVANGST EN AKKOORD:
Naam ouders/voogd:…………………………………………………………………… Datum:…………………………
Handtekening ouders/voogd:
Handtekening leerling:

