
  

   
 

Busreglement voor ouders 
 

1 Aan de op- en afstapplaats 

• De ouders zorgen ervoor dat de leerling tijdig aan de afgesproken opstapplaats aanwezig is 
zodat de tijdsregeling van de rit niet in het gedrang komt. 

• De ouders zijn tijdig op de afgesproken afstapplaats aanwezig zodat de tijdsregeling van de rit 
niet in het gedrang komt.  

• Wanneer de ouders niet aanwezig kunnen zijn op het normale afstap-uur, dient u een regeling 
te treffen zodat een vertegenwoordiger/plaatsvervanger de leerling kan opvangen bij het 
afstappen. De ouders melden steeds aan de busbegeleider wie hen zal vervangen. Indien er 
geen regeling is getroffen wordt de leerling naar het politiekantoor gebracht, waar u de leerling 
persoonlijk dient af te halen. 

• De busbegeleider is verantwoordelijk voor de leerlingen vanaf het moment van instappen tot bij 
het uitstappen. Dus tot op het moment dat de leerling veilig in de bus is opgestapt dragen de 
ouders (of vertegenwoordiger) van de vervoerde leerling de volle verantwoordelijkheid. Tevens 
begeleiden de ouders (of vertegenwoordiger) hun kind bij het veilig afstappen van de bus. Na 
het verlaten van de bus bevinden de leerlingen zich niet meer onder de verantwoordelijkheid 
van de busbegeleider. De ouders van de vervoerde leerling dragen vanaf dan de volle 
verantwoordelijkheid en dienen de nodige schikkingen te treffen om de aan hun kind aan de 

halte op te vangen langs de zijde van de weg waar de bus stopt 

2 Bij afwezigheid van de leerling 

• De ouders verwittigen de busbegeleider vooraf bij een voorziene afwezigheid van de leerling. 
 

3 Het is verplicht voor de leerlingen om 

• De vaste plaats in te nemen op de bus en gedurende de rit op deze plaats te blijven zitten. 

• De veiligheidsgordel om te doen, indien aanwezig op de bus. 

• Te luisteren naar en te gehoorzamen aan de busbegeleider. 
 

4 Het is verboden voor leerlingen,om 

• Te eten, te drinken en te roken op de bus. 

• Een GSM te gebruiken op de bus.  

• Scherpe voorwerpen mee te nemen op de bus. 

• Deuren of ramen te openen zonder uitdrukkelijke toestemming van de busbegeleider. 

 



5 Incidenten/klachten 

• Opzettelijke beschadigingen aan de bus zullen (na vaststelling) worden vergoed door de 
leerling (ouders). 

• Bij ernstige klachten kan het gebruik van het leerlingenvervoer tijdelijk of definitief aan de 
leerlingen worden ontzegd. Dit wordt door de directeur of door de busmaatschappij beslist. 
Let wel! Dit ontslaat de leerling echter niet van de leerplicht. 

 

6 Varia 

• Er kan geen extra materiaal worden meegegeven met de bus, enkel mits uitdrukkelijke 
toestemming van de verantwoordelijke van het leerlingenvervoer/directie. 

 

 


