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Lommel, 30 augustus 2019

Reglement busvervoer

Den Akker

Richtlijnen en informatie voor ouders
God geeft ons regels en richtlijnen mee in Zijn woord om in liefde, vrede en
solidariteit met elkaar te kunnen samenleven. Hij gaf ons deze mee via Mozes en de
profeten EN Jezus. Jezus vatte deze richtlijnen samen als volgt: ‘Heb de Heer uw
God lief met heel uw hart, uw ziel en uw verstand en uw naaste als uzelf’. Matteüs
22: 37-40
We hopen vanuit vrijmoedigheid, betrouwbaarheid, bewogenheid en toewijding het
christelijk pedagogisch project in Gods licht uit te dragen.
Het is goed om vanuit de basisrichtlijn die Jezus ons meegeeft en de visie van de
school met elkaar een aantal concrete afspraken te maken. We kiezen als school
met de bijbel ervoor om in dit kader richtlijnen te bepalen om de vrijheid, de veiligheid
maar ook de grenzen van eenieder in liefde en solidariteit te kunnen waarborgen.
Dit reglement hoopt een ijkpunt en houvast te kunnen zijn om de vrijheid, de
veiligheid en de grenzen van de kinderen, van de buschauffeurs en van de ouders te
kunnen waarborgen.
We hopen dat dit reglement dan ook kan zien als een positief kader. Een kader die
ons voorziet van rechten, maar ook van verantwoordelijkheden of plichten. Dit om de
vrijheid en de grenzen van elkeen te kunnen waarborgen.

Richtlijnen voor de ouders
U (of de begeleider van de opvang) zorgt ervoor dat uw kind 's
morgens 5 minuten vóór het afgesproken uur klaar staat op de
afgesproken plaats. Wie niet klaarstaat mist jammer genoeg de bus!
EN
U (of de begeleider van de opvang) zorgt ervoor dat u 's avonds/'s
middags 5 minuten vóór het afgesproken uur klaar staat op de
afgesproken plaats en dit aan de kant van de weg waar de bus
stopt. Vanaf het moment dat het kind van de bus afstapt, bent u
verantwoordelijk.
Toelating vereist!
Als u uw kind bij het verlaten van de bus toelaat alleen naar binnen
te gaan, dient u dit schriftelijk te bevestigen aan de school
(document zie bijlage).
*Enkel indien het om een eenmalige last-minute regeling gaat, mag u ook
steeds een berichtje sturen naar uw buschauffeur om de melding door te
geven.

U opent de deur van de bus en helpt uw kind in en uit de bus. De
buschauffeur verlaat de bus niet!
EN u doet de kofferklep van de bus open en dicht om de boekentas
erin te zetten of eruit te halen.
U zorgt ervoor dat uw kind zijn gordel is vastgeklikt.
(enkel bij ophalen)

Afwezigheid van u (of van de begeleider van de opvang) op de
afgesproken plaats
 Bij ophalen: Wie niet klaarstaat loopt het risico om de bus te
missen!


Bij afzetten: Uw kind blijft op de bus. U dient uw kind dan af
te halen bij de buschauffeur thuis. Hierna neemt de
busverantwoordelijke contact met u op om de situatie en de
eventuele gevolgen te bespreken.

U verwittigt de chauffeur tijdig indien uw kind door uitzonderlijke
omstandigheden (vb. in geval van ziekte) geen gebruik maakt van de
bus en ook als het opnieuw wenst gebruik te maken van de bus.
Bij afwezigheid of ziekte van uw kind verwittigt de buschauffeur én
de school.

1 bushalte voor uw kind is de REGEL!

BUSHALTE

Bij uitzondering worden 2 bushaltes toegestaan, dit in overleg met
de busverantwoordelijke en uw buschauffeur.
Het uitgangspunt is dat de busregeling een vaste regeling dient te
zijn ten voordele van uw kind en ten voordele van de organisatie
van het busvervoer.
Elke wijziging van opstap/afstapplaats moet worden aangevraagd
aan de busverantwoordelijke van de school en dit minimum 5
schooldagen voor de gewijzigde situatie plaatsvindt.

Indien de bus lang
wegblijft…

De ouders nemen contact op met de chauffeur, de vorige ouder op
de rittenlijst of de busverantwoordelijke op zijn/haar GSM-nummer
als de bus veel langer wegblijft dan verwacht om zo precies te
weten wat er aan de hand is.
NOODPLAN
De ouders ontvangen een rittenlijst met al de namen, adressen en
telefoonnummers van de kinderen op de route van hun kind, evenals van
de chauffeur. Als de bus plots niet rijdt of veel vertraging heeft wordt een
informatieketting gevormd om alle betrokkenen op de hoogte te brengen.
De chauffeur verwittigt de busverantwoordelijke en de eerste ouder op de
lijst. De eerste ouder telefoneert naar de volgende ouder die op de lijst
staat. Kan deze niet bereikt worden, dan wordt de volgende op de lijst
opgebeld, zodat de ketting doorloopt.

De ouders zijn verantwoordelijk voor de, door hun kind,
aangebrachte schade. De schade wordt vastgesteld door de
buschauffeur en de busverantwoordelijke.

De ouders dienen de vastgestelde bijdrage tijdig te betalen (zie
informatie busvervoer).

U ziet mee toe op de naleving van de regels door uw kind.
U wordt gecontacteerd wanneer uw kind de busregels niet naleeft.
Indien nodig zal de busverantwoordelijke contact opnemen met u
om samen naar een oplossing te zoeken en indien nodig een sanctie
te nemen.

Alle interpretatiegeschillen en uitzonderlijke omstandigheden betreffende de toepassing van
dit reglement zullen worden behandeld door het bestuur.

Bijlage
Onderstaande strook dient u na de eerste week van het schooljaar ondertekend te bezorgen
aan de school. Indien deze niet vóór 15 september binnengeleverd is op de school volgt er
een weigering op de bus vanaf 1 oktober.

……………………………………………………………………………………(naam ouder/voogd),
vader/moeder/voogd (schrappen wat niet past) van
Kinderen op de bus:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Heeft ‘Het reglement busvervoer voor de ouders EN het busreglement voor de leerlingen’
gelezen en goedgekeurd.
Geeft de toestemming om zijn/haar adres- en telefoongegevens door te geven aan de
ouders van de kinderen op dezelfde busroute van zijn/haar kind.
Datum en handtekening:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

___________________________________________________________________________

Toestemming: ‘Alleen naar huis’
Ondergetekende, …………………………………………………(naam ouder of voogd) geeft hiermede de
toelating aan ……………………………………………..(naam kind)
o Om alleen op de bus te wachten en alleen op te stappen.
Op volgende dag(en): ………………………………………………………………..
Tot het moment dat uw kind op de bus zit, bent u verantwoordelijk!
o Om alleen van de bus af te stappen en alleen naar huis/opvang te gaan.
Op volgende dag(en): ………………………………………………………………..
Vanaf het moment dat uw kind van de bus afstapt bent u verantwoordelijk!

Handtekening ouder/voogd,

Datum

*Indien het om een eenmalige last-minute regeling gaat, mag u ook steeds een berichtje
sturen naar uw buschauffeur om de melding door te geven.

