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Algemeen
Ieder kind dat ingeschreven is in het buitengewoon onderwijs heeft recht op gratis
leerlingenvervoer tot de dichtstbijzijnde school van hetzelfde onderwijsnet.
De Lijn is verantwoordelijk voor het ontwerpen van de verschillende ritten. Dat uw kind voor
het huis wordt opgehaald is geen recht, vaak worden leerlingen geclusterd ( centrale
opstapplaats ) om tijd te besparen.
De bussen zijn verplicht om de busritten steeds op dezelfde manier te rijden en op de
afgesproken plaatsen kinderen te laten opstappen of afstappen. Ze mogen niet afwijken van
de goedgekeurde rit door de Lijn.
Door nieuwe inschrijvingen, leerlingen die verhuizen, omleidingen, … kan er een wijziging
zijn in de busrit. U wordt hiervan door de busbegeleider of de school op de hoogte gebracht.
Elke dag zorgen de busbegeleider en de chauffeur voor een degelijke en veilige busrit bij het
vervoer van de leerlingen naar school/huis.
Het is dan ook nodig dat zij hiervoor het nodige respect en gezag krijgen van de leerlingen
en hun ouders.
Een correct en beleefde houding ten opzichte van iedereen is noodzakelijk en prettig.

Vlot verloop van de rit
De busritten worden zo georganiseerd dat de leerlingen zo dicht mogelijk bij huis worden
opgehaald.
Elk kind heeft recht op 1 opstapplaats. Bij co-ouderschap kan men gebruik maken van 2.
Iedere leerling krijgt een vast opstap- en afstapuur alsook een vaste halte.

Busreglement ouders
Zowel bij het gaan naar de opstapplaats, het wachten bij de opstapplaats als na
het verlaten van de bus bevinden de leerlingen zich onder de volle
verantwoordelijkheid van de ouders. Het zijn dan ook de ouders die hun kind
begeleiden naar en opvangen langs de kant van de weg waar de bus stopt.
- De ouders dienen met hun kind OP TIJD aan de opstaphalte te staan. De busbegeleider mag
de bus niet verlaten. Zij kunnen dus niet aanbellen of uw kind tot aan de deur brengen.
5 min voor de afgesproken tijd bent u aan de halte!
- Indien uw kind niet aan de opstapplaats staat vertrekt de bus zonder!! De bus kan niet
wachten.
- Het is verboden de bus te verlaten op een andere halte.
- Indien er ’s avonds niemand is om het kind op te halen wordt uw kind met de bus terug
mee naar school genomen. Hij of zij blijft dan in de naschoolse bewaking. U moet uw kind
dan zelf komen afhalen voor 18u30.
- Indien de leerling op zelfstandige basis naar de opstapplaats gaat of van de afstapplaats
zelfstandig naar huis gaat, dienen de ouders het document: “ zelfstandig naar huis’ in te
vullen en te ondertekenen. Dit betekent ook dat de ouders hiervoor de volle
verantwoordelijkheid dragen. Zonder dit document kunnen leerlingen niet alleen naar huis
en worden zij terug naar school gebracht. (zie hierboven)
- Indien de leerling ziek is of afwezig is wordt de busbegeleidster en de school (02/761 29 17
vanaf 8u) verwittigd (niet de chauffeur!)
Begeleider bus 23 : Touri Mehdi: 0497/11 32 95
Begeleidster bus 24 : Dimytroula Mistakas: 0477/90 08 70
Begeleider bus 26 : Annick Bodart: 0477/76 03 03
Begeleider bus 27 : Serife Yener (juf Jennifer) : 0498/78.26.28
- Mededelingen voor de leerkracht gebeuren via de agenda. De busbegeleider heeft niet de
tijd om te blijven praten.
- Enkel in uitzonderlijke omstandigheden (bv. verhuis) kan de opstapplaats wijzigen. Deze
wijziging moet min. 3 dagen op voorhand aangevraagd worden.
De wijziging is pas in orde na toelating van de directeur en goedkeuring van de Lijn.
- Voor regelingen betreffende het busvervoer contacteert u juf. Gabriella op volgende dagen
: dinsdag, woensdag of donderdag. Zij is de persoon die zich op deze school bezighoudt
met de organisatie van het busvervoer.

- Tijdens de rit mogen de leerlingen hun GSM gebruiken om spelletjes te spelen of muziek te
beluisteren. Ze moeten wel altijd oortjes gebruiken. De GSM mag niet gebruikt worden
om te telefoneren of sms te versturen, foto’s te nemen of te filmen. Het gebruik van de
GSM is volledig op eigen verantwoordelijkheid. Aangekomen op school moet de GSM
onmiddellijk in de boekentas.

Busreglement leerlingen
- Ik draag altijd een fluo jas als ik de bus neem.
- Ik heb een vaste plaats op de bus.
- Ik doe mijn veiligheidsgordel onmiddellijk vast en hij blijft vast tot de bus stopt aan school of
thuis.
- Ik luister altijd naar de busbegeleider of naar diegene die hem/haar vervangt.
- Mijn boekentas staat aan mijn voeten. Ik laat ze dicht.
- Als ik een spelletje speel op de GSM of muziek luister gebruik ik altijd oortjes.
- Ik eet niet op de bus.
- Op de bus kan ik praten met mijn buur. Ik doe dit rustig en stil.
- Op de bus praat ik Nederlands.
- Ik ben rustig op de bus en maak niks stuk.
- Bij aankomst op school ga ik naar de speelplaats.
- Bij aankomst op de school gaat mijn GSM of spelletje onmiddellijk in de boekentas.
- Als ik mij niet houd aan de regels kan ik gestraft worden.

Ordemaatregelen op de bus
Desondanks goede afspraken kan het gebeuren dat er tuchtmaatregelen nodig
zijn. Wanneer een leerling door zijn gedrag de goede orde in de boos verstoort
kunnen volgende ordemaatregelen genomen worden.
Stap 1 :

Een mondelinge opmerking van de busbegeleid(st)er. Bij de opmerking wordt
er verwezen naar het busreglement.

Stap 2 :

Wanneer er 3 opmerkingen zijn in één week en er is geen verbetering
merkbaar spreekt de busbegeleid(st)er met de busverantwoordelijke op
school (juf. Gabriella). De busverantwoordelijke spreekt met de leerling en
wijst hem/haar erop dat afspraken moeten nageleefd worden. Er komt een
nota in de agenda die de ouders moeten tekenen.

Stap 3 :

Na 2 klachten bij de busverantwoordelijke krijgt de leerling een paarse
buskaart. Hier wordt per rit aangeduid of het gedrag OK is of niet. De ouders
worden gebeld en gevraagd om deze kaart dagelijks na te kijken. Deze kaart
wordt toegelicht door de directeur. De directeur brengt telefonisch de ouders
op de hoogte.

Stap 4 :

Indien de klachten blijven worden de ouders op school uitgenodigd. Er zal een
verdergaande ordemaatregel getroffen worden. Dit kan een tijdelijke
schorsing van het vervoer zijn of het samen zoeken naar een andere oplossing
om naar school te komen.

