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RICHTLIJNEN VAN DE BUS VOOR LEERLINGEN EN OUDERS 

 

Samen met u, de ouders, vinden wij de veiligheid van de leerlingen en de sfeer 

op de bus zeer belangrijk.  

Daarom vragen wij u onderstaande richtlijnen met uw kind(eren) te bespreken. 

Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds contact opnemen met de 

buschauffeur of de directie.  

 

 De buschauffeur kiest de haltes onderweg zo dat de kinderen veilig kunnen 

op en afstappen, rekening houdend met de wettelijke richtlijnen.  

 

 Het toezicht op de bus gebeurt door buschauffeur Antonio. 

  

 De leerlingen moeten de buschauffeur gehoorzamen.  

 

 Zij blijven tijdens de rit op de plaats zitten die de buschauffeur aanduidt. 

Tijdens de rit wordt er niet van plaats veranderd. 

  

 Het is verplicht om de veiligheidsgordel te dragen in de bus. 

 

 We hebben respect voor elkaar (goedemorgen, tot ziens,…) en elkaars 

materialen.  

 

 Ouders en buschauffeur gaan beleefd en respectvol met elkaar om.  

 

 Er mag niet gegeten, gedronken of gesnoept worden in de bus. 

  

 Uw kind dient klaar te staan aan de afgesproken halte. De bus zal niet 

wachten als er niemand klaar staat.  

 

 Het is de leerlingen verboden de bus te verlaten op een niet-afgesproken 

halte. Uitzonderingen (vb. afstappen bij grootouders) worden toegestaan door 

de schooldirectie na een schriftelijke vraag van de ouders.  

 

 Wanneer men niet kan meegaan met de bus, gelieve het blad met de 

doorstreepte busafbeelding op een zichtbare plek op te hangen.  

 

 De buschauffeur is enkel verantwoordelijk voor het toezicht op de bus en kan 

de bus dus niet verlaten. 

 

 De ouders zijn verantwoordelijk voor de schade die hun kind aan de bus 

toebrengt. 
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 Het zijn de ouders die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun 

kinderen vóór ze thuis instappen en van zodra ze van de bus afstappen.  

 

 Wanneer de leerling het busreglement niet naleeft of zich slecht gedraagt, 

kan de buschauffeur deze leerling als volgt sanctioneren: 

 -  eerste maal: verwittiging van de buschauffeur  

- tweede maal: melding bij de directie, een straf opgelegd door de directie, 

contact met de ouders  

- derde maal: tijdelijke ontzegging van het gebruik van de bus door de 

directie  

- vierde maal: definitieve ontzegging van het gebruik van de bus door de 

directie  

 

 Het schoolreglement is tevens geldig op de schoolbus.  

 

 

 

Met vriendelijke groeten  

 

Sharon Rudolph & Kristien Dictus 

 

Directie VBS De Startbaan  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Goedkeuring busreglement  

 

Gelieve ingevuld en ondertekend terug te bezorgen aan de klasleerkracht a.u.b.  

 

Ondergetekende, ouder van: 

 

namen kinderen: __________________________________________________  

 

uit klassen: __________________________________  

 

Voor ontvangst en akkoord 

 

Naam en voornaam ouder: _________________________________  

 

 

Handtekening:       Datum:  

 
 


