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Busreglement: 
 
 De duur van de busritten is een belangrijke zorg van ons instituut. Daarom is het belangrijk 

de busbegeleid(st)er tijdig te verwittigen wanneer je niet met de bus meegaat. Indien je de 
busbegeleid(st)er niet kunt bereiken, verwittig dan de verantwoordelijke van het 
leerlingenvervoer of geef een boodschap door via de telefooncentrale. 

 Om de duur van de ritten zo kort mogelijk te houden, is het nodig dat je ’s morgens en ’s 
avonds tijdig klaar bent. 

 De veiligheidsgordel of de gordel van je rolwagen moet je altijd vastmaken, en dit vóór de 
bus vertrekt. 

 Veiligheid op de bus is erg belangrijk. 
Extra materiaal op de bus kan dan ook enkel worden meegenomen na afspraak met de 
verantwoordelijke van het leerlingenvervoer. 

 Je kan ’s avonds niet thuis worden afgezet wanneer er niemand thuis is, tenzij we een 
duidelijk en schriftelijk akkoord van je ouders hebben. Zonder dit akkoord word je 
teruggebracht naar school en moeten je ouders je zelf komen ophalen. 

 Je MP3-speler, i-pod, tablets, games, … neem je mee op eigen risico. De 
busverantwoordelijken kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld bij verlies of breuk. Je 
GSM mag je enkel gebruiken na toelating van de busbegeleid(st)er. 

 Roken op de bus is strikt verboden. 

 Indien je je niet handhaaft op de bus bestaat de mogelijkheid tot uitsluiting van busvervoer 
voor een afgesproken periode. Je ouders staan dan zelf in voor het vervoer van en naar de 
school gedurende deze periode of zorgen voor een wettiging indien je niet aanwezig bent 
op school (zie schoolreglement pt. 3.4 afwezigheden). 

 


