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1. Ik heb een vaste plaats op de bus. Ik zit steeds en zonder discussie op mijn vaste plaats. Wanneer 
ik het moeilijk heb op mijn vaste plaats kan de busbegeleider mij een andere plaats geven. 

2. Vuile voeten veeg ik voor ik de bus opstap. 

3. Ik moet altijd mijn veiligheidsgordel dragen in de bus.  

4. Ik luister altijd naar de busbegeleider. Bij afwezigheid van de busbegeleider luister ik naar de 
chauffeur zodat de busrit fijn verloopt. 

5. Ik zet mijn boekentas aan mijn voeten. Ik laat mijn boekentas dicht. 

6. Ik open nooit een raam of deur op de bus. 

7. Snoep, chips, drank, kauwgom zijn niet toegelaten op de bus. Wanneer ik dit toch bij me heb, 
mag de begeleider het afnemen. 

8. Ik ben rustig op de bus en doe niets stuk. 

9. Ik blijf op mijn plaats zitten tot de bus gestopt is. Ik wacht tot de busbegeleider mij de 
toestemming geeft om af te stappen. 

10. Ik stap alleen van de bus op de afgesproken plaats. 

11. Bij aankomst in de school ga ik altijd onmiddellijk naar de speelplaats of naar de onthaalklas. 

12. 's Avonds treuzel ik niet op school. Ik ga snel naar de bus en stap onmiddellijk op. 

13. Wanneer ik op de bus zit, blijf ik op de bus. 

14. Wanneer ik mij niet aan de regels houd, krijg ik op school een straf. Wanneer dit vaker gebeurt 
dan krijg ik een buskaart.  

15. Wanneer ik de bus in gevaar breng of wanneer ik weiger mij aan de afspraken te houden, kan de 
directeur beslissen dat ik niet meer mee mag met de bus. 

16. Ik gebruik mijn gsm of tablet alleen om spelletjes te spelen of muziek te luisteren. Ik gebruik 
hiervoor altijd mijn oortjes of zet het geluid uit. Wat mag niet: foto’s nemen, telefoneren, 
berichten sturen. Wanneer ik een van deze dingen toch doe, dan neemt de busbegeleider mijn 
gsm of tablet af en geeft hij of zij hem af op school. 

17. Ik houd me rustig bezig op de bus. Dat kan met een boek, een gsm, tablet of een strip die ik 
meebreng van thuis. Huiswerk maken op de bus kan niet. 

 

 

Busreglement voor de leerlingen 
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Busreglement voor de ouders 

 

1. De bussen hebben een strikt uurrooster. Om een vlotte rit te garanderen, staan de kinderen 's 
morgens 5 minuten vóór het afgesproken uur klaar op de afgesproken plaats. De busbegeleider 
belt niet aan de huisdeur. Dan geraakt de bus immers niet op tijd op school.  

2. De bus kan een leerling niet afzetten wanneer hij niet wordt opgewacht. Soms loopt het verkeer 
al eens vlotter. Daarom staan de ouders of een andere persoon 5 minuten vóór het afgesproken 
uur klaar op de afgesproken plaats. De leerlingen worden aan de kant van de weg waar de bus 
stopt opgewacht zodat ze niet alleen moeten oversteken. 

3. Vanaf het moment dat het kind van de bus afstapt, zijn de ouders/opvoeders verantwoordelijk.  

4. Een leerling wordt zonder schriftelijke toestemming nooit afgezet wanneer hij niet wordt 
opgewacht. Bij afwezigheid van de ouders of een andere persoon op de afgesproken plaats wordt 
de leerling afgezet bij het dichtstbijzijnde politiebureau. 

5. Ouders/opvoeders die toelaten dat het kind bij het verlaten van de bus alleen naar binnen mag 
gaan, dienen dit schriftelijk te bevestigen aan de school via het officiële document. Dit document 
is te verkrijgen bij de verantwoordelijke van het leerlingenvervoer.  

6. Ouders melden tijdig de afwezigheid van de leerling aan de school (016 85 21 70) én aan de 
busbegeleider zodat de rit aangepast kan worden. We geven je steeds het gsm nummer van de 
busbegeleider. 

7. Wanneer er wijzigingen zijn van de dagen waarop uw kind de bus zal nemen of een 
adreswijziging, dienen deze steeds schriftelijk of telefonisch gemeld te worden. Dit kan bij de 
verantwoordelijke van het leerlingenvervoer (016 85 21 70 of 
leerlingenvervoer@tendesselaer.be).  

8. Wanneer een op- en afstapplaats wijzigt, moet schriftelijk worden aangevraagd bij de 
busverantwoordelijke van de school en dit minimum 5 schooldagen vooraf. 

9. Er worden maximum 2 adressen per leerling toegestaan. De busregeling is een vaste regeling. 

10. Alle bovenkleding, school- en sporttassen en dergelijke, moeten met voor- en familienaam 
gemerkt. Zo kunnen we jullie de spullen die worden vergeten op de bus zo snel als mogelijk terug 
bezorgen. . 

11. De ouders zijn verantwoordelijk voor schade die door hun kind aangebracht wordt. 

12. Wanneer de leerling de busafspraken niet naleeft, zal de directie of de orthopedagoge contact 
opnemen met de ouders, om samen naar een oplossing te zoeken of om een sanctie te nemen. 

 


