AFSPRAKENNOTA LEERLINGENVERVOER
2019 - 2020
Opdat het vervoer vlot en veilig zou verlopen is het belangrijk dat ieder zich aan de volgende richtlijnen houdt:
1. De leerling wordt verplicht opgehaald en afgezet op de afgesproken plaats en het afgesproken uur,
opgegeven door de verantwoordelijke van het leerlingenvervoer.
2.

De leerling staat 5 minuten vóór het afgesproken uur klaar op de afgesproken plaats. Als de leerling niet klaar
staat op het afgesproken uur, mag de bus doorrijden (na 3 à 5 min wachten waar dit mogelijk is).
De busbegeleider zal u contacteren als het afgesproken uur door de bus niet gehaald wordt (we houden

rekening met een marge van ±15 min).
3.

Bij elke te voorziene afwezigheid waarschuwt men de busbegeleiding, zo vermijden we onnodige kilometers
en wachttijden. Wanneer de leerling na afwezigheid terug opgehaald kan worden, brengt men zelf de
busbegeleiding op de hoogte.

4.

Elke wijziging van telefoonnummer en adres geef je onmiddellijk door aan de school. Bij noodgeval is het
belangrijk dat wij de juiste persoon snel kunnen contacteren.

5.

De leerling mag in regel NIET met een andere bus meerijden. De leerling mag de bus niet verlaten op een niet
voorgeschreven halte.
Uitzonderingen kunnen schriftelijk aangevraagd worden ten laatste 2 dagen voor de wijziging (attest 1A is

verkrijgbaar bij de busbegeleiding).

Elke verandering is pas van toepassing na akkoord van de verantwoordelijke leerlingenvervoer.

6.

Een permanente wijziging van opstapplaats of afstapplaats vraag je schriftelijk aan (attest 1B is verkrijgbaar bij de

busbegeleiding).

7.

Voor het opstappen en na het verlaten van de bus bevindt de leerling zich niet onder het toezicht van de
busbegeleider.
De ouder(s) en/of opvoedingsverantwoordelijke(n) van de vervoerde leerlingen dragen op dat ogenblik de
volle verantwoordelijkheid.
Zorg ervoor dat iemand uw kind,indien nodig, begeleidt wordt naar de opstapplaats. Zorg ervoor dat er steeds
iemand is om uw zoon/dochter ’ s avonds op te vangen aan de straatzijde waar de bus stopt.

8.

De busbegeleiders zijn tijdens hun dienst op een speciaal GSM-nummer bereikbaar:
dit elke weekdag tot 19.00 uur

9.

De leerling is verplicht om tijdens de verplaatsing van en naar school de gordel te dragen (als er gordels in de
bus voorzien zijn).
Diegene die weigert de gordel te dragen, neemt alle risico’s die daaraan verbonden zijn op zich en kan de
school daarvoor niet verantwoordelijk stellen.
Als uw zoon/dochter weigert om de gordel te dragen, verwittigt de busbegeleider de verantwoordelijke van
het leerlingenvervoer. De verantwoordelijke van het leerlingenvervoer brengt de ouders op de hoogte.

10. Elke leerling houdt zich op de schoolbus aan de volgende basisregels:
- De leerling gehoorzaamt de busbegeleider.
- De leerling zit tijdens de rit op de plaats die de begeleider aanduidt.
- De leerling mag niet eten, drinken, snoepen of roken in de bus.
- De leerling mag geen ramen of deuren bedienen.
- De leerling mag zonder toestemming van de begeleider niet rechtstaan of rondlopen op de bus.
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 in de bus aanbrengt.

CONTACTGEGEVENS
Verantwoordelijke leerlingenvervoer, Charis Neudt
Tel.: 03 680 12 65 – Fax: 03 680 12 66
E-mail: leerlingenvervoer@mpi-zonnebos.be
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