BUSREGLEMENT Basisschool Mozaïek
RICHTLIJNEN BUSVERVOER VOOR DE LEERLINGEN/OUDERS.
1. De leerlingen moeten de begeleider gehoorzamen.
2. Zij blijven tijdens de rit op de plaats zitten die door de begeleider aangeduid
wordt.
3. Er mag niet gegeten, gedronken, gesnoept noch gerookt worden op de bus.
4. Zij mogen geen ramen noch deuren bedienen.
5. Het is de leerlingen verboden de bus te verlaten op een niet voorziene halte
6. De ouders moeten de begeleiders verwittigen van een voorziene afwezigheid.
7. De leerlingen zijn steeds beleefd en gedragen zich op de bus.
8. De zetels worden met respect behandeld.
9. Bij het niet naleven van het busreglement of slecht gedrag van de leerling kan door de directie het gebruik
van de bus tijdelijk of definitief ontzegd worden.
10. De ouders zijn verantwoordelijk voor de schade die hun kind aan de bus aanbrengt.
11. Opdat het vervoer vlot zou verlopen, moet de leerling tijdig klaar staan aan de voorziene halte en dit onder
de hoede van de ouders of een andere volwassene toezichthouder.
12. Na het verlaten van de bus bevinden de leerlingen zich niet meer onder de hoede van de begeleider. De
ouders/andere volwassene toezichthouder van de vervoerde leerlingen dragen vanaf dit ogenblik de volle
verantwoordelijkheid en moeten de nodige schikkingen treffen om de aan hun hoede toevertrouwde kinderen
aan de halte op te vangen langs die zijde van de weg waar de bus stopt.
13. Het ondertekenen van het busreglement “voor akkoord” is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van
het leerlingenvervoer.
14. De kinderen worden terug meegenomen naar school en naar het secretariaat of de directie gebracht indien de
ouders/voogd/andere volwassen niet aanwezig zijn op de afgesproken afstapplaats/afstaptijd om hun kinderen
op te vangen.Dit mag echter niet veelvuldig voorvallen.
15. De school is GEEN opvang! Bij wanbetaling kan het gebruik van de bus tijdelijk of definitief ontzegd
worden.
16. Wanneer u de toestemming geeft om uw kind alleen van de stophalte tot thuis te laten gaan, ook al is er
niemand thuis, betekent dit geen vermindering van de bescherming die leerlingen inzake lichamelijke
ongevallen volgens de schoolpolis kunnen genieten. Deze bescherming geldt steeds op de schoolweg, d.w.z.
gedurende de tijd die normaal nodig is en op de wegen die normaal gevolgd moeten worden om zich te begeven
naar of terug te keren van de school of de vastgestelde verzamelplaats.

Verklaring voor akkoord met het busreglement van Basisschool Mozaïek – Houthalen/Helchteren
Ik, ondergetekende, _________________________________________________________(naam)
ouder van _________________________________________________________(naam kind(eren))
verklaar kennis genomen te hebben van het mij overhandigde busreglement en stem ermee in.
Dit verbindt mij en de aldus ingeschreven leerling(en) tot naleving van het busreglement.
Ik geef wel/geen toestemming om mijn kind alleen van de bus naar zijn huis te laten gaan, ook als er
niemand thuis is.
Datum : ________________________ Handtekening(en) ouder(s): ____________________________

