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1  BUSPAS 

Iedereen die is ingeschreven voor de schoolbus krijgt bij het begin van het schooljaar een 

buspasje. Hierop staan naam, klas en bustoer vermeld. 

Wie de schoolbus wil nemen, moet minstens vijf minuten voor het opstapuur aan de halte 

staan. De leerling dient zijn buspas altijd bij te hebben. Indien de leerling niet in het bezit 

is van een buspas, zal de toegang tot de schoolbus geweigerd worden. 

Wie op een bepaald moment de schoolbus niet meer neemt, levert zijn/haar pasje in op 

het secretariaat van de school. 

 

 

2  BUSVERANTWOORDELIJKE 

De school stelt een busverantwoordelijke aan. Dit is meestal een leerling uit een hoger 

leerjaar die aan één van de eerste haltes opstapt. 

 

 

3  ZITPLAATSEN 

Elke leerling krijgt op de bus een vaste plaats toegewezen waarvoor hij/zij verantwoordelijk 

is. Eventuele schade aan zijn plaats valt dan ook onder deze verantwoordelijkheid. Wie bij 

het opstappen merkt dat deze zitplaats niet in orde of al bezet is, verwittigt meteen de 

chauffeur. 

Tijdens de examens wordt het aantal bussen aangepast aan het aantal leerlingen dat om 

12 uur en om 16.20 uur vervoerd moet worden. Hierdoor kan het zijn dat niet iedereen op 

zijn vaste plaats kan zitten, dat de gevolgde route anders is of dat de rit langer duurt.  

 

 

4  AFSPRAKEN 

De middengang tussen de zitplaatsen in de bus moet altijd vrij blijven. Dit is een 

noodzakelijke veiligheidsmaatregel. 

Iedereen houdt zijn boekentas en ander persoonlijk materiaal bij zich of legt het in de 

daarvoor beschikbare rekken bovenaan. Tijdens de rit blijft iedereen rustig zitten en 

gedraagt iedereen zich op de gepaste manier. 

Zodra de bus ’s morgens in de school aankomt, verlaat iedereen onmiddellijk en zonder 

dringen de bus en begeeft iedereen zich rechtstreeks naar de speelplaats. Het is verboden 

om de bus te verlaten vóór aankomst in de school. 

Wie de afspraken niet naleeft, loopt het risico om van de school een sanctie te krijgen of 

om uitgesloten te worden van het busvervoer. 

 

 

OPMERKINGEN 

Als de bus door een onvoorziene omstandigheid (bv. ongeval, file, …) niet op tijd is, komt 

ze toch altijd nog langs de halte. In dat geval blijven de leerlingen die er willen opstappen 

dus best wachten aan hun vaste opstapplaats. 

Een uitsluiting voor het gebruik van de bussen houdt nooit in dat een leerling zonder 

wettige reden afwezig mag blijven van school. 

 


