
Busreglement De Vlinder 2021-2022

1 Busreglement voor de ouders

1.1 Partners in het leerlingenvervoer

Elke leerling van De Vlinder waarvan onze school de dichtste school is binnen het

onderwijsnet voor het type van de leerling, heeft in principe recht op gratis

leerlingenvervoer. Ouders kunnen flexibel gebruik maken van dit leerlingenvervoer voor

kun kinderen mits naleving van dit busreglement.

Het leerlingenvervoer wordt aangestuurd, gecoördineerd en georganiseerd door de Dienst

Leerlingenvervoer van de Vlaamse Onderwijsdiensten

(https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerlingenvervoer-in-het-basis-en-secundair-onderwi

js) en door provinciale cel leerlingenvervoer van De Lijn. Zij hebben contracten met

verschillende busfirma’s voor de uitvoering van de schoolritten. De school heeft geen

zeggenschap over de busfirma’s en hun chauffeurs. De busbegeleidster die meerijdt in

elke bus is wel een contractueel personeelslid van de school. Zij ziet toe op het goed

verloop van de rit.

Op school is de directeur het aanspreekpunt voor het leerlingenvervoer. Melissa Dedecker,

administratief medewerker aan onze scholengemeenschap, staat in voor de

administratieve ondersteuning van het leerlingenvervoer.

Ouders kunnen zelf nagaan of ze al dan niet in aanmerking komen voor leerlingenvervoer

met deze online tool:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vind-de-meest-nabije-school-voor-buitengewoon-ond

erwijs

1.2 Op- en afstapplaats

● Indien mogelijk wordt de leerlingen opgehaald op de plaats(en) die met de ouders

vooraf werd afgesproken: thuis, bij een familielid, in een voor- en naschoolse

opvang … Indien dit door bepaalde omstandigheden niet mogelijk is, wordt aan de

ouders gevraagd de leerling naar een vooraf afgesproken op- en afstapplaats te

brengen. Om praktische redenen en/of de duur van de rit te beperken kan ook

gevraagd worden kinderen naar een verzamelplaats te brengen.

● De ouders (familielid, buur, personeelslid opvang, …) zorgen ervoor dat de leerling

(buiten) klaar staat voor de bus er aan komt.

● De busbegeleidster is verantwoordelijk voor de leerlingen vanaf het moment van

instappen tot bij het uitstappen. Tot op het moment dat de leerling veilig in de bus

is gestapt, dragen de ouders (familielid, buur, personeelslid opvang, …) de volle

verantwoordelijkheid.
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Tevens begeleiden de ouders (familielid, buur, personeelslid opvang, …) hun kind

bij het veilig afstappen van de bus. Na het verlaten van de bus bevindt de leerling

zich niet meer onder de verantwoordelijkheid van de busbegeleidster. De ouders

van de vervoerde leerling dragen vanaf dan de volle verantwoordelijkheid en

dienen de nodige schikkingen te treffen om hun kind aan de halte op te vangen

langs de kant van de weg waar de bus stopt.

● Wanneer de ouders niet aanwezig kunnen zijn op het normale afstap-uur, dienen ze

een regeling te treffen zodat een vertegenwoordiger/plaatsvervanger de leerling

kan opvangen bij het afstappen. De ouders melden steeds aan de directie wie hen

zal vervangen. Indien er geen regeling is getroffen wordt de leerling naar het

dichtstbijzijnde politiekantoor gebracht, waar u de leerling zelf dient af te halen.

1.3 Afwezigheid en ziekte

Bij ziekte of een voorziene afwezigheid verwittigen de ouders rechtstreeks de

busbegeleidster. Dit kan met een

telefoontje of een berichtje:

● Bus1: busbegeleidster Martine Vanderhispaillie – 0473 72 53 61

● Bus 2: busbegeleidster Sandrina Tack– 0473 72 53 62

● Bus 3: busbegeleidster Inge Vandecaveye – 0473 72 53 63

Gelieve de privacy van de busbegeleidsters te respecteren en hen niet te contacteren na

20.00 u ’s avonds en voor 6.00 u. ‘s morgens.

Belangrijk: na een periode van afwezigheid/ziekte verwittigen de ouders zelf tijdig de

busbegeleidster (bij voorkeur per SMS) dat hun kind terug meerijdt met de bus.

1.4 Varia

● De leerlingen mogen iets meebrengen om zich rustig bezig te houden op de

bus: een boek, een strip, een spelletjesconsole, een smartphone, een

tablet. Het geluid wordt afgezet of de leerling gebruikt oortjes. Dit

materiaal is voor strikt persoonlijk gebruik, er wordt niets geruild. Noch de

school, noch de busbegeleidster zijn aansprakelijk voor schade of verlies

aan de meegebrachte spullen. In school worden deze spullen opgeborgen in

de boekentas, het gebruik ervan is niet toegestaan op school.

● Er kan geen extra materiaal worden meegegeven met de bus.

● De ouders zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de schade die hun

kind aan de bus aanbrengt.

● Bij het niet naleven van het busreglement of onaangepast gedrag van de

leerling op de bus, kan de directie het gebruik van de bus tijdelijk of

definitief ontzeggen. Let wel: dit ontslaat de leerlingen echter niet van de

leerplicht.
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2. Busreglement voor de leerlingen

● Ik ga naar het toilet voor ik in de busrij ga staan

● In de busrij wacht ik rustig tot we naar de bus stappen

● Ik ga zitten op de plaats die de busbegeleidster mij aanwijst

● Ik loop niet rond of sta niet recht in de bus

● Ik mag stil praten met de buur naast mij.

● Ik mag niet roepen op de bus. Praten met andere leerlingen dan de buur

naast mij op de bus is dus uitgesloten.

● Ik mag rustig bezig zijn met iets wat ik zelf meebracht: een boek, een strip,

een spelconsole, een smartphone, een tablet.

● Met een smartphone of tablet luister ik enkel naar muziek en/of speel ik

spelletjes. Ik maak geen foto’s en stuur geen berichten. Het geluid staat af

of ik gebruik oortjes.

● Ik draag zelf zorg voor de spullen die ik meebracht.

● Ik ruil geen spullen met andere leerlingen.

● Ik eet en drink niet op de bus.

● Ik open geen ramen en deuren op de bus.

● Ik heb steeds respect voor medeleerlingen, busbegeleidster en chauffeur.

● Ik gehoorzaam de busbegeleidster.
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