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                              Bus reglement basisschool “ De luchtballon “ 
 
Wanneer je kind met de bus naar school komt vragen we u dit document ondertekend terug te bezorgen. 
De eerste schooldagen is de uurrooster een richtlijn. Eventuele wijzigingen worden meegedeeld. 
 

 Om een vlot ophalen te vergemakkelijken en tijdverlies te voorkomen, zouden we u willen verzoeken uw 
kind tijdig “schoolklaar” te maken. 

 Het toezicht op de bus wordt verzekerd door begeleiders.  

 De verantwoordelijkheid van de bus begeleiders stopt op het ogenblik dat de kinderen uit de bus zijn 
gestapt. U, als ouders, dragen de verantwoordelijkheid tot het kind ’s morgens is opgestapt en zodra het kind 
is uitgestapt. 

 Daarom willen we u vriendelijk vragen uw kinderen ’s morgens te begeleiden tot en ’s avonds op te vangen 
bij de bushalte, dit alles om ongevallen te voorkomen. Als u uw kind niet opwacht aan de afstapplaats wordt 
het naar de kinderopvang gebracht, waar het door u kan worden afgehaald. Ouders moeten hun kind 
opvangen aan de straatkant waar het kind afstapt. 

 Bij afwezigheid van de ouders, kan  u de toestemming geven om uw kind af te zetten bij een familielid, kennis 
of buur in de nabije omgeving. Dit moet wel altijd schriftelijk vooraf worden meegedeeld aan de school. 

 Wanneer het kind de toestemming heeft van de ouders om alleen te wachten aan de bushalte en/of alleen 
naar huis te gaan eenmaal het uit de bus is gestapt, dienen de ouders een verklaring te ondertekenen en aan 
de schooldirectie te bezorgen.  

 Indien ouders het kind toestemming geven om alleen te wachten/alleen verder te stappen en de school is 
daarvan niet vooraf schriftelijk via een ondertekende verklaring op de hoogte gebracht ,valt dit onder de 
verantwoordelijkheid van de ouders.  

 De ouders zijn verantwoordelijk voor de schade die het kind aan de bus toebrengt. 

 De schoolbus stopt in de speciale halte die voorzien is langs de Sliksteenvest. 

 De bus begeleider begeleidt de kinderen tot aan de poort op de speelplaats waar een leerkracht het toezicht 
overneemt. 

 Bij het verlaten van de school worden er rijen gevormd in de hal en onder begeleiding van de bus begeleider 
en een leerkracht begeven de leerlingen zich naar de bus. 

 Bij het niet naleven van het bus reglement of slecht gedrag van het kind, kan het gebruik van de bus tijdelijk 
of definitief ontzegd worden. 

Indien u nog vragen hebt, kunt u ons telefonisch bereiken of langskomen. 

 

Met vriendelijke groeten 

Renilde Dewaelheyns 

Directeur basisschool “ De luchtballon “ 

 

 



 

 

 

 

Bus reglement basisschool “ De luchtballon “                                                       

 

Ondergetekenden ( naam van de ouders ) 

 

 

En ( naam van de leerling ) 

 

Uit klas …………………………. 

bevestigen hierbij het bus reglement voor het schooljaar 2013 – 2014 ontvangen te hebben en te ondertekenen voor 

akkoord. 

 

Te ……………………………………………… op ………………………………………………….. 

 

 

Handtekening ouders 


