«Klas»: «Naam» «Voornaam»

REGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK
LEERLINGENVERVOER ZONE LOKEREN
------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Tijdens de rit staat de leerling onder het gezag van de begeleider of van de chauffeur, indien de
begeleider niet aanwezig is. De leerling dient zich respectvol te gedragen en te gehoorzamen.
2. Indien uw kind niet mee rijdt met de bus verwittigt u ’s ochtends of de avond voordien tot 19u de
busbegeleider.
Na 19 u vragen wij u uitdrukkelijk om geen contact meer op te nemen met de busbegeleiders.
Voorziene afspraken worden schriftelijk gemeld aan de school.
3. Eten, drinken en roken zijn verboden in de bus.
4. Op de bus gebruiken leerlingen de Nederlandse taal in gesprekken met medeleerlingen,
begeleider en/of chauffeur.
5. Het dragen van een hoofddoek is toegelaten op de bus.
6. Gebruik van GSM /smartphone:
- mag enkel gebruikt worden om spelletjes te spelen en muziek te beluisteren met oortjes.
Iedere leerling speelt voor zich en niet online met iemand anders.
- mag niet gebruikt worden om berichten te versturen, te telefoneren, foto’s te nemen, te
filmen, ..
Op die manier willen we anoniem pesten tegengaan.
7. Bij het spelen van een spel op gsm/smartphone, tablet of spelconsole maakt de leerling gebruik
van oortjes of moet het geluid uitgeschakeld zijn. Muziek beluisteren gebeurt steeds met oortjes.
8. De leerlingen mogen geen spelletjes, kaarten ruilen of uitwisselen.
9. Alle waardevolle voorwerpen zoals gsm/smartphone, tablet of spelconsole,… worden
meegebracht op verantwoordelijkheid van de ouders
10. Indien de leerling zich niet houdt aan de gemaakte afspraken kan GSM/smartphone, tablet of
spelconsole afgenomen worden door de busbegeleider en wordt het materiaal via de school
terugbezorgd.
11. De leerlingen mogen geen scherpe voorwerpen bij zich hebben.
12. Opzettelijke beschadigingen aan de bus zullen door de leerling (ouders) worden vergoed.
13. Deuren en ramen worden niet geopend door leerlingen.
14. Indien de leerling bij het opstappen of afstappen van de bus de straat moet oversteken, moeten
de ouders hiervoor instaan.
15. Op de bus heeft de leerling een vaste plaats, gedurende de rit blijft de leerling op zijn/haar plaats
zitten. De leerling is verplicht om de veiligheidsgordel om te doen indien die aanwezig zijn op de
bus.
16. 's Morgens moet de leerling tijdig klaar staan op het vastgestelde uur. De chauffeur of de
begeleider mag de tijdregeling niet in het gedrang brengen door onnodig oponthoud.
17. De leerling wordt op de afgesproken plaats afgezet. Enkel na schriftelijke vraag (document zie
bijlage) van de ouders, aan de directeur van de school kan uitzonderlijk hiervan worden
afgeweken. De leerling heeft recht op maximum 2 op- en afstapplaatsen.
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18. Wanneer u afwezig bent op het normale afstapuur, dient u een regeling te treffen zodat de
leerling kan opgevangen worden. Indien er geen afspraak gemaakt is met de school en u bent
niet aanwezig wordt de leerling meegenomen naar de school van permanentie. U moet zo vlug
mogelijk de leerling ophalen in de school van permanentie. De begeleider kan geen schuld
treffen wanneer u in gebreke blijft. De verantwoordelijkheid van de school en de begeleider
houdt op als de leerling afstapt.
19. Indien uw zoon of dochter een sleutel heeft om zelfstandig de deur te sluiten en te openen moet
dit op voorhand aan de school schriftelijk gemeld worden.
20. Indien uw zoon of dochter uitzonderlijk opgehaald wordt aan de school moet dit door de ouders
schriftelijk/ telefonisch gemeld worden aan de school. Als dit niet schriftelijk gemeld is, wordt uw
zoon / dochter met het leerlingenvervoer naar huis gebracht.
21. Ernstige of herhaaldelijke klachten kunnen als gevolg hebben dat aan de leerling het busvervoer
wordt ontzegd, tijdelijk of definitief. Enkel de directeur van de school beslist hierover. Dit ontslaat
de leerling echter niet van de leerplicht.
22. De directies van de scholen behouden zich het recht om dit reglement aan te passen of te
wijzigen indien zij oordelen dat de organisatie of de veiligheid dat vereist.
23. Om de veiligheid en de orde zo goed mogelijk te waarborgen moeten volgende punten in acht
genomen worden :


's morgens gaan alle leerlingen vanaf de parking met de bus naar school,



' avonds of op woensdagmiddag komen alle leerlingen met de bus naar de parking, bij
het overstappen op de overstapparking is de leerling verplicht om de kortste weg naar de
afdelingsbus te nemen.



fietsers en voetgangers komen niet via de parking, maar gaan langs de kortste weg naar
huis (de schoolverzekering dekt enkel die weg),



afwijkingen kunnen enkel toegestaan worden mits schriftelijke vraag van de ouders of
verantwoordelijken,



roken is op de parking verboden.

Na het lezen van het opvoedingsproject, het schoolreglement en het reglement van
het busvervoer dienen de ouders het (roze) document voor akkoord in te vullen en
via hun kind te bezorgen aan het secretariaat van de school.
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SCHOOLREGLEMENT Broederschool Lokeren

Molenstraat 38, 9160 Lokeren

2

