
Bijlage 2: Busreglement  

Schoolbusreglement  

(alleen geldig op de eigen schoolbussen, niet op de bussen van De Lijn)  

1 ’s Morgens ben je minstens 10 minuten voor het afgesproken tijdstip aanwezig op jouw vaste 

opstapplaats buiten. Indien de bus te laat is, kan je na aankomst op school informeren naar de reden. 

Blijf in elk geval wachten aan de bushalte! 

2 Je respecteert je op- en afstapplaats. Afwijkingen worden eventueel toegestaan na schriftelijke 

aanvraag van je ouders, zo niet ben je niet in orde met de verzekering en wijst de school elke 

verantwoordelijkheid af. 

3 Kleuters en leerlingen uit de lagere school zullen bij afwezigheid van een ouder of gemachtigde op 

de afgesproken afstapplaats onverwijld naar de school gebracht worden, waar ze in de opvang 

kunnen worden afgehaald door de ouders. 

4 Wie de schoolbus gebruikt, beschikt over een geldig abonnement of een rittenkaart. Het 

abonnementsgeld betaal je via overschrijving binnen de voorziene termijn. Wie na het verstrijken van 

de uiterste datum van betaling niet over een geldig abonnement beschikt, regelt dit op het 

leerlingensecretariaat. 
5 Je toont je abonnement of rittenkaart spontaan aan de begeleider bij het opstappen van de bus 

(ongeldige abonnementen worden ingehouden). Geen foto van de kaart op je smartphone!  

6 Jouw gedrag op de schoolbus is onberispelijk (bv. boekentas van je rug en op de grond waarbij je de 

middengang vrijhoudt, rustig neerzitten, niet van plaats veranderen, geen voeten op de zetels, correct 

Nederlands taalgebruik, rustig praten, niet leunen tegen de deuren, …). Je gebruikt de 

veiligheidsgordel wanneer je stoel hiermee is uitgerust. De gordel is verplicht, de leerling is zelf 

verantwoordelijk hiervoor. Ongevallen ten gevolge van het niet dragen van de gordel vallen 

niet onder de schoolverzekering. 

7 Je mag niet roken, eten of drinken op de schoolbus.  

8 Elke beschadiging die je vaststelt, meld je onmiddellijk aan de begeleiding. Beschadiging uit kwaad 

opzet leidt tot schadevergoeding. 

9 Als busleerling blijf je in geen enkel geval op straat rondhangen, d.w.z.: 

• bij aankomst op school ’s morgens ga je onmiddellijk naar de speelplaats;  

• bij het vertrek na schooltijd volg je de richtlijnen van de begeleiders.  

10 Tijdens de examenperiode rijden de bussen enkel ‘s morgens. Dit werd ook zo opgenomen in de 

prijsberekening. 
11 Indien Koning Winter zijn intrede doet in het land laten we de ervaring van onze buschauffeurs 

spreken welke eventueel aangepaste busroute ze zullen rijden in geval van sneeuw en mogelijk ijzel. 

Je kan best naar een opstapplaats gaan waar ook de bussen van de Lijn voorbijkomen; deze straten 

worden eerst gestrooid en zijn dan ook veiligst. In geval van hevige sneeuwval en ijzel zullen de 

bussen vermoedelijk niet uitrijden (we berichten je zo snel mogelijk via Smartschool). We kunnen de 

veiligheid van chauffeurs en leerlingen dan ook niet in het gedrang brengen. 

12 De burgerlijke aansprakelijkheid van de school begint bij het opstappen (heenreis) en eindigt vanaf 

het ogenblik dat de leerling de bus verlaat (terugreis). 

13 Je aanvaardt het gezag van de begeleiders en/of de chauffeur. 

14 Je neemt op ernstige wijze deel aan de busevacuatieoefeningen. 

15 Indien je je niet houdt aan het busreglement, kan je gestraft worden in overeenstemming met het 

orde- en tuchtreglement. In bepaalde gevallen kan de school jou de toegang weigeren tot de 

schoolbus.  

16 In het leerlingensecretariaat kan je alle info bekomen omtrent busabonnementen, rittenbonnetjes en 

busroutes. Als je zonder geldig vervoerbewijs gebruik maakt van de bus, kan de toegang tot de bus 

geweigerd worden. Als je je vervoerbewijs herhaaldelijk weigert te tonen, volgt een sanctie.  

17 Tijdens buitenschoolse activiteiten waarvoor de verplaatsing met de bus gebeurt gelden volgende 

afspraken:   

• je verzamelt op de speelplaats van het gebouw waar je les had;  

• je wacht met de klas ordelijk aan de bruine poort, je stapt nooit op de bus zonder toestemming 

van de begeleidende leerkracht;  

• op de bus gelden de bovenstaande afspraken;  

• je zit op dezelfde bus op de heen- en terugreis. 


