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Busvervoer – reglement schooljaar 2018-2019
Kinderen kunnen op vraag van hun ouders met de bus naar school komen en thuisgebracht
worden. Voorwaarde is dat de ouders minstens 2 weken voor de aanvang van een nieuwe
trimester het busabonnement betaald hebben. Ouders kunnen het gepaste bedrag storten op
het rekeningnummer van de school (BE 25 7845 0971 1582) of ze kunnen het contant betalen
op het secretariaat van de school. Indien de betaling niet in orde is, wordt het kind niet
opgehaald.
Heb je financiële problemen, maak dan een afspraak met de directie om een regeling te treffen,
zodat je eventueel het verschuldigde bedrag in stukken kan betalen.
De prijzen (jaarlijks aanpasbaar) en het rekeningnummer van de school zijn te bevragen op het
secretariaat. Ook de gegevens van de busbegeleider/-begeleidster en die van de buschauffeur
worden in dit document vermeld.
U betaalt slechts een bijdrage in de kosten van het busvervoer. Door het steeds duurder worden
van benzine en onderhoud, zijn wij genoodzaakt onze prijzen per rit te verhogen tot € 1,25. Wij
rekenen hiervoor op uw begrip.
Indien uw kind(eren) minstens 8 ritten per week met de bus meerijden, betaalt u een volledig
abonnement. Indien u het volledige jaarabonnement vóór 1 september 2018 betaalt, krijgt u 5%
korting op de abonnementsprijs. Voor een derde kind van hetzelfde gezin, krijgt u 50% korting
op de abonnementsprijs, op voorwaarde dat de andere 2 kinderen een volledig abonnement
betalen.
Indien uw kind niet elke dag meerijdt met onze schoolbus, maar op regelmatige, vooraf
afgesproken momenten, werken wij met een buskaart. Op deze kaart staan 16 ritten en de
kaart kost 20 euro. Ook deze kaart moet vooraf betaald worden. Zodra de rittenkaart bijna vol
is, zal de buschauffeur u verwittigen en kan u een nieuwe kaart aankopen. De kaart is op naam
van uw kind en zal elke rit die uw kind meerijdt, afgetekend worden door de busbegeleider. Elke
volle kaart wordt aan u bezorgd, zodat u een beetje controle heeft over de aangerekende ritten.
De secretaresse verwerkt de gegevens en plaatst de naam van uw kind en het juiste adres op de
buslijst. Deze lijst wordt aan de buschauffeur overhandigd.
Indien uw kind ziek is, gelieve de buschauffeur of busbegeleider/-begeleidster daarvan op de
hoogte te brengen vanaf 7 uur ’s morgens. In het weekend heeft de buschauffeur recht op
“rust”. Gelieve dan de buschauffeur niet te bellen. Maandagmorgen kan er verwittigd worden
vanaf 7 uur ’s morgens. Dank voor uw begrip.
Het zijn de ouders die hun kind(eren) op de bus zetten en ’s avonds ook klaar staan om hun kind
in ontvangst te nemen op de afgesproken stopplaats. Dit is niet altijd voor het woonhuis van het
kind. Mag ik er u nog eens op wijzen dat het niet de taak is van de busbegeleider om de
kinderen aan de voordeur af te leveren of op te halen.
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Ouders brengen hun kind tot aan de bus, waar ze hun kind aan de begeleider/ begeleidster
toevertrouwen, die dan zorgt voor een veilige tocht tot aan de school.
Ouders staan buiten en wachten hun kinderen op voor ze thuis afgezet worden. Indien ouders
niet buiten staan om hun kinderen op te vangen, dan wordt het kind terug mee naar de school
gebracht en dan brengt de begeleider/begeleidster het kind naar de naschoolse opvang
“Pinokkio”, waar u dan zelf uw kind ophaalt.
Er dient ook gezegd te worden dat de bus enkel rijdt in Hulst zelf. Afhalen en brengen in
buurgemeenten is niet mogelijk.

Busvervoer – prijzen schooljaar 2018-2019
Minstens 2 weken voor de aanvang van een nieuwe trimester te betalen op het
rekeningnummer van de school, nr. BE 25 7845 0971 1582 met vermelding van: “busgeld
van … en de naam van uw kind of kinderen met vermelding van de klas.”
De administratieve medewerker kan dan de buslijst met de op- en af te halen leerlingen tijdig
opstellen en doorgeven aan de chauffeur zodat er geen vergissingen gebeuren.
Trimestrieel busabonnement
1ste trimester (sept., okt., nov., dec.)

€ 180,00

2de trimester (jan., febr., maart, april)

€ 155,00

3de trimester (april, mei, juni)

€ 112,50

Totaal:

€ 447,50

Jaarabonnement (5% korting)
Enkel indien het te betalen bedrag VOOR 01 september 2018
gestort werd!
Busvervoer voor het hele jaar ’s morgens en ‘s avonds
Gegevens buschauffeur:

Leo Kens

0477/61 96 29

Busbegeleider:

Marc Schollen

0496/12 75 16

€ 425,-

Verwittigen vanaf 7 uur ’s morgens als uw kind niet mee gaat met de bus bv. bij ziekte. In het
weekend heeft de buschauffeur recht op “rust”. Gelieve dan de buschauffeur niet te bellen.
Maandagmorgen kan er verwittigd worden vanaf 7 uur ’s morgens. Dank voor uw begrip.
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Busreglement
Er wordt op een beleefde en respectvolle manier met elkaar omgegaan!
Afspraken voor de opstap en tijdens de opstap van de bus:
 Voor de kinderen die met de bus naar school komen is het niet fijn om lang buiten te
staan. We vragen dan ook dat alle kinderen tijdig buiten staan en dat ouders zich aan die
afspraak houden.
 Alle kinderen staan 5 minuten vooraleer de bus langs komt buiten, zodat de opstap vlot
verloopt. De ouders zijn verantwoordelijk tot de kinderen op de bus zitten.
 ’s Avonds staan de ouders klaar om hun kinderen op te vangen als de bus langskomt
om hun kind(eren) af te zetten.
 De begeleider/begeleidster (PWA medewerker of leerkracht) helpt indien nodig de kleine
kinderen op- en afstappen. Indien mogelijk stappen de kinderen op en uit aan de
stoepkant.
Ouders vangen hun kinderen op.
 Op- en afstappen gebeurt tuchtvol d.w.z. rustig, zonder duwen en zonder kabaal.
Afspraken op de bus en voor het thuisbrengen van kinderen:
 Op de bus gedragen de kinderen zich hoffelijk en luisteren naar de onderrichtingen van
de begeleider/begeleidster en/of de buschauffeur.
d.w.z.:
- alle kinderen krijgen een vaste plaats in de bus (tenzij dit anders beslist
wordt door de begeleider)
- alle kinderen zijn rustig, ze mogen stil praten met het buurmeisje of de
buurjongen
- roepen en schreeuwen is niet toegestaan
- alle kinderen blijven zitten op hun stoel, ze staan niet recht
- de kinderen kijken voor zich
- de kinderen lezen een strip of een ander leesboek om zich rustig te
houden
- spelletjes zoals gameboy, … zijn verboden!
Opmerking:
Indien u het schoolreglement en het eigen opvoedingsproject van de school (zie
informatiebrochure) ondertekent voor akkoord, verklaart u zich automatisch akkoord met dit
busreglement.

