Afspraken leerlingenvervoer / Busreglement 2021-2022
Beste ouders
Om het schoolvervoer met onze schoolbus goed te kunnen organiseren, zijn uiteraard goede
afspraken nodig. Bovendien dienen wij ons ook aan de algemene regelgeving, opgelegd door
GO! centraal, te houden. Graag willen wij u a.d.h.v. deze brief informeren omtrent deze
werking.
Wie?
Wij moedigen leerlingen en ouders aan om zoveel als mogelijk met de fiets of te voet naar
school te komen. Dit is niet enkel goed voor het milieu, maar ook voor onze eigen gezondheid.
Leerlingen kunnen, mits aanvraag, gebruikmaken van de schoolbus om het traject tussen de
woonplaats en de school af te leggen.
§

§

§

Voor de rechthebbende leerlingen (= leerlingen die verder dan 4km van school wonen)
is dit gratis, andere leerlingen (niet-rechthebbenden) betalen het vervoer tegen
kostprijs (zie verder).
Rechthebbende leerlingen krijgen steeds voorrang op niet-rechthebbende leerlingen.
Ook kleuters en jongere kinderen behoren tot een voorrangsgroep. Indien wij met
capaciteitsproblemen te maken krijgen, zijn deze voorrangsregels van toepassing.
Voorrangsregels:
Wanneer de bus vol zit, worden volgende voorrangsregels in acht genomen:
o Rechthebbenden krijgen steeds voorrang op niet-rechthebbenden.
o Jonge kinderen krijgen steeds voorrang op oudere kinderen.
o De directie kan na overleg bepaalde leerlingen voorrang verlenen omwille van
persoonlijke redenen (thuissituatie, …)

Opstapplaatsen?
Naar gelang de planning van onze busrit werken we met vaste opstap- en afstapplaatsen. De
kinderen dienen ’s morgens minstens 5 minuten voor tijd op de voorziene stopplaatsen
aanwezig te zijn. In het belang van de veiligheid houdt het personeel toezicht op de bus en de
ouders helpen bij het op- en afstappen. Na het verlaten van de bus valt de leerling onder de
verantwoordelijkheid van de ouders die steeds aanwezig dienen te zijn bij de op- en
afstapplaats.
Busreglement
Alle leerlingen die gebruik maken van de ophaaldienst krijgen een busreglement (als bijlage).
Wanneer een leerling dit reglement niet naleeft of zich slecht gedraagt, kan de directie deze
leerling tijdelijk of definitief het gebruik van de bus ontzeggen. Ouders worden hier uiteraard
van op de hoogte gebracht.

GO! Basisschool De Tandem

Eikelstraat 41b - 9900 Eeklo
Tel. 09 377 56 44
info@basisschool-detandem.be

GO! Leefschool Het Droomschip
Blakstraat 25 - 9900 Eeklo
Tel. 09 377 22 05
info@hetdroomschip.be

Praktische opmerking
Wanneer de eerste ochtendrit vol zit, zijn wij genoodzaakt de leerlingen af te zetten in de
voorschoolse opvang BKO Bukinop / BKO @bij. (Meer info via de website.)
Ook leerlingen die na schooltijd omwille van de overvolle bus, moeten wachten op de tweede
busrit, worden eerst in de naschoolse opvang opgevangen.
Tarieven
De tarieven voor kinderen die binnen de 4 km (niet-rechthebbenden) van de school wonen zijn
de volgende:
§ Per rit: €1,6* (Omwille van praktische redenen krijgen maand- en jaarabonnementen
voorrang op enkele ritten)
§ Per maand: €21,5*
§ Per jaar: €215*
Een tweede kind vanuit hetzelfde gezin geniet een korting van 20%, een derde kind van
datzelfde gezin rijdt gratis mee. Eveneens kleuters kunnen gratis gebruik maken van de bus.
Kinderen die buiten de straal van 4km (rechthebbenden) wonen, kunnen gratis gebruik maken
van deze busdienst.
*Prijzen zijn steeds onder voorbehoud. Deze kunnen mogelijk nog licht wijzigen.
De volledige omzendbrief kan u hier nalezen:
https://pro.g-o.be/blog/Documents/Algemene%20omzendbrief%20niet-zonaal%20leerlingenvervoer%202021.pdf
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Reglement busvervoer schooljaar 2021-2022
Leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer met onze schoolbus verbinden zich er
toe volgende afspraken na te leven:
•

We dragen steeds een FLUOHESJE! Dit is VERPLICHT inzake preventie & veiligheid!

•

De leerlingen gehoorzamen de begeleider en de chauffeur. Zij hebben de volledige
verantwoordelijkheid en staan in voor de veiligheid en goed verloop van elke busrit.

•

De leerlingen blijven tijdens de rit op de plaats zitten die de begeleider aanduidt.

•

Er wordt niet gegeten, gedronken of gesnoept op de bus.

•

Opdat het vervoer vlot zou verlopen, staat de leerling 5 minuten voor het aangegeven
uur klaar aan de voorgeschreven halte, in de rijrichting van de bus. Wie te laat aan de
afgesproken halte komt, mist mogelijks de bus.

•

De leerlingen bedienen geen ramen en/of deuren.

•

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

•

Op de bus is het niet toegelaten om GSM, elektronische spelletjes e.d. te gebruiken. Bij
schade en/of verlies kan de school hier niet voor verantwoordelijk worden gesteld.
Leerlingen mogen wel een leesboek of prentenboek bekijken om zich in stilte bezig te
houden.

•

Het is de leerlingen verboden de bus te verlaten op een niet-voorgeschreven halte.
Uitzonderingen kunnen worden toegestaan door de schooldirectie na een schriftelijke
vraag van de ouders via de schoolagenda én na telefonisch contact met het
secretariaat van de school.

•

De ouders moeten de begeleider telefonisch verwittigen van een voorziene afwezigheid
van
de
leerling.
Dit
kan
enkel
tot
20u.
(Gsm-nummer busbegeleider Carine: 0471059544)

•

Na het verlaten van de bus bevinden de leerlingen zich niet meer onder de hoede van
de begeleider. De ouders van de vervoerde leerlingen dragen vanaf dit ogenblik volle
verantwoordelijkheid. Zij moeten de nodige voorzieningen treffen om de aan hen
toevertrouwde kinderen aan de halte op te vangen langs de zijde van de weg waar de
bus stopt, in de rijrichting.

•

Deze bepaling betekent geen vermindering van de bescherming die leerlingen inzake
lichamelijke ongevallen volgens de schoolpolis kunnen genieten. Deze bescherming
geldt steeds op de schoolweg, d.w.z. gedurende de tijd die normaal nodig is, en op de
wegen die normaal gevolgd worden om zich te begeven naar of terug te keren van de
school of de vastgestelde verzamelplaats.

•

De aanwezige veiligheidsgordels worden steeds gedragen door de chauffeur, de
begeleider en de passagiers. Het niet-dragen van de veiligheidsgordel kan bij ongeval
uitsluiting geven van verzekering.
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•

Boekentassen worden steeds aan de hand gedragen bij het op- en afstappen, dit om
andere leerlingen niet te kwetsen en het businterieur niet te beschadigen. Bovendien
verzekert dit een veilige opstap van de leerlingen.

•

Boekentassen worden tijdens de rit steeds onder de bank opgeborgen.

•

Bij het verlaten van de bus stappen de leerlingen uit op de hen aangeleerde
evacuatiemanier.

•

Bij extreme weersomstandigheden (sneeuw, hagel, vrieskou, storm, …) kan de directie
beslissen om het leerlingenvervoer niet te laten doorgaan. Dit omwille van
veiligheidsredenen. Jullie worden hier uiteraard zo snel mogelijk van op de hoogte
gebracht.

Bij het niet naleven van dit busreglement of wanneer een leerling zich slecht gedraagt, kan de
directie deze leerling tijdelijk of definitief het gebruik van de schoolbus ontzeggen.
% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hierbij verklaart ondergetekende het busreglement te hebben gelezen en ondertekend voor
akkoord.
Voor akkoord, .................................................................................. (naam ouder),
ouder van ......................................................................... (naam kind) uit klas .........................
Datum: ..................................................
Handtekening:
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