Reglement
Leerlingenvervoer

GO! basisschool Op het Boseind
Oude Baan 372
3630 Maasmechelen
Tel.: 089/76 47 81
E-mail: bs.maasmechelen@g-o.be
Website: www.boseind.be

GO! basisschool Op het Boseind richt ten behoeve van haar leerlingen
busvervoer in via een beroepsvervoerder.
 De ouders kunnen inschrijven voor een jaarabonnement of een tri-

mestrieel abonnement aan de volgende tarieven:
 alle kleuters betalen € 25 per jaar
 Jaarabonnement:
€ 199 / € 159,2 voor 2de kind
ste
 1 trimester:
€ 79,6 / € 63,7 voor 2de kind
de
de
 2 & 3 trim.:
€ 59,7 / € 47,8 voor 2de kind
de
 3 kind:
€ 51 per jaar OF € 20,40, € 15,3 en € 15,3
 10-rittenkaart:
€ 10 (€ 1 per rit)
 De betaling gebeurt via de leerlingenfactuur!

- Voor een jaarabonnement → op de factuur van september!
- Per trimester → op de factuur van september, januari, april!

 Op de bus zal er steeds toezicht zijn van een bus begeleider.

nl. juf Ingrid en juf Maria.

 De leerlingen dienen zich te houden aan de opmerkingen en

regels van de begeleider bij het wachten op of het zich
begeven naar de bus.

 De bus begeleider zorgt er tevens voor

dat de leerlingen zich netjes in de rij naar de bus begeven.

 Tijdens de busrit dienen zij zich eveneens te houden aan de

opmerkingen van de bus begeleider en / of de buschauffeur.

 De leerlingen krijgen een vaste zitplaats toegewezen in de bus.

Zij blijven gedurende de ganse rit op hun plaats
zitten, met de schooltas onder hun zitplaats.

 Voor een goede verstaanbaarheid door het bus toezicht,

dienen de leerlingen steeds Nederlands te praten.

 Het is ten strengste verboden te drinken of

te eten tijdens de busrit.
Ook fruit of een snoepje worden niet toegelaten!!!

 Luid roepen, opstaan, rondlopen, andere kinderen pesten,

plagen, pijnigen en / of elk ander onwelvoeglijk gedrag zijn
ten strengste verboden. Indien uw kind zich niet houdt aan de
gemaakte afspraken, kan uw kind volgende sancties krijgen:
- een schriftelijke taak
- een straf opgelegd door de directie
Bij herhaalde opmerkingen kan beslist worden om de leerling
enkele dagen te weigeren of zelfs helemaal niet meer toe te
laten op de bus.

 Het is ten strengste verboden de bus en / of het bus meubilair

te beschadigen of te bevuilen. Wanneer dit toch gebeurt,
kunnen de kosten verhaald worden op de intekenaar.

 Bij intekening worden de ouders ingelicht over het traject,

de uurregeling en de opstapplaatsen van de schoolbus.

 Een kind kan alleen uitzonderlijk op een andere plaats

opgehaald of teruggebracht worden na overleg met
de directie én met een schriftelijke melding aan
de buschauffeur. Het wordt ook enkel toegestaan indien het
bus traject niet verandert.

 Bij verhuizing dienen de ouders dit niet alleen te melden

aan de buschauffeur, maar ook aan de directie of het
secretariaat. Indien nodig kan het bus traject dan ook
aangepast worden!

 Bij het ophalen ’s morgens zorgen de ouders ervoor dat hun

kind minstens 5 minuten op voorhand klaar staat.
Indien uw kind niet tijdig op de afgesproken plaats klaarstaat,
rijdt de bus door. De bus heeft immers niet de tijd om bij iedere
opstapplaats te wachten, want dit heeft immers ook invloed op de
wachttijd van andere kinderen.

 Bij het terugbrengen moeten de ouders eveneens

ten minste 5 minuten op voorhand klaar staan aan
de afstapplaats om hun kind op te vangen.

Héél belangrijk!!!

De bus begeleider mag de bus niet verlaten en is dus niet
bevoegd om uw kind te begeleiden om de straat over te steken.
Zodra het kind de bus heeft verlaten is de bus begeleider niet
meer verantwoordelijk voor uw kind.
Enkel indien deze regels en afspraken correct nageleefd worden,
kunnen wij voor een degelijk leerlingenvervoer zorgen!
Wij zijn er dan ook van overtuigd dat we op uw actieve medewerking
kunnen rekenen!

Met vriendelijke groeten,
Lene Colla
Directeur

