Busreglement
2020 - 2021

Onze school beschikt over een eigen schoolbus en voorziet in leerlingenvervoer van
en naar school. We voorzien eveneens de transfer van de wijkschool naar de
hoofdschool of naar de gemeentelijke opvang.
Eenheidstarieven van een “schoolabonnement”
•
•
•
•
•
•

Jaarabonnement: € 212,00
1e trimester (september-december): € 84,80
2e trimester (januari-maart): € 63,60
3e trimester (april-juni): € 63,60
per maand: € 21,20
1 rit: € 1,60

Kortingen
2de kind:
•
•
•
•
•

Jaarabonnement: € 169,60
1e trimester (september-december): € 67,84
2e trimester (januari-maart): € 50,88
3e trimester (april-juni): € 50,88
per maand: € 16,96

Kleuters, 3e kind en geldige verminderingskaart “Groot gezin”: € 54
Verhoogde tegemoetkoming: € 54
Vervoersgarantie: € 44
De afrekening van het busvervoer gebeurt via de schoolfactuur.
Gratis vervoer
Wanneer uw kind verder dan 4 km van de school woont en er geen school van het
GO! in de directe omgeving is.

*’s Morgens wordt uw kind opgehaald op een afgesproken uur. Gelieve reeds 10
minuten hiervoor klaar te staan.
*Uw kind wordt na het belsignaal van 15.20u naar de bus gebracht en daar door de
busbegeleidster verder begeleid.
*Als uw kind die dag om een bepaalde reden niet moet mee rijden met de bus, bv
door ziekte, dan laat u dit voor 7 uur weten via het busnummer (0478/46.23.30). Dit
gaat het gemakkelijkste via sms. Deze worden dan ’s morgens voor de bus vertrekt
gelezen.
*In de bus heeft elk kind een vaste plaats. Dit is een plaats voor het hele schooljaar
en verandert niet tenzij de begeleider dit verandert.
*Wij blijven zitten op de bus en lopen niet rond. We houden onze voeten en
boekentassen op de grond.
*Eten en drinken op de bus mag niet. We willen onze bus zo proper mogelijk houden.
Bij zeer warm weer kan een flesje water wel.
*Praten kan, roepen niet!
*Een gsm op school is verboden en mag dus ook op onze bus niet.
*Speelgoed laten we thuis.
*Gameconsoles zoals psp, nintendo ds, … mag niet op de bus.
*Huiswerk is thuiswerk en wordt dus niet op de bus gemaakt.
*Tijdens het op- en afstappen duwen wij niet.
*’s Avonds wordt uw kind thuis afgezet. Gelieve uw kind aan de bus te komen
afhalen.
*Busnummer: 0478/46.23.30.
*Wanneer leerlingen zich herhaaldelijk niet aan de afspraken van de busbegeleider
houden zal er een sanctie uitgesproken worden.

Ondergetekende,
……………………………………………………………………………………………,
ouder van …………………………………………………………… (naam kind) uit klas
……… verklaart het busreglement gelezen te hebben en gaat hier mee akkoord.

Handtekening ………………………………………………

