
 

 

 

 

Stedelijke Basisscholen 1&2 Dilsen 

Koning Boudewijnplein 4 
3650 Dilsen-Stokkem 

089/79 08 70   089/79 08 69 

 

Beste ouders van …………………………………………….. 
 
Richtlijnen bus 
Richtlijnen voor leerlingen en ouders 

 
Samen met u, de ouders, vinden wij de veiligheid van de leerlingen en de sfeer op de 
bus zeer belangrijk. 
Daarom vragen wij u onderstaande richtlijnen met uw kind(eren) te bespreken. Voor 
bijkomende inlichtingen kan u steeds contact opnemen met de busbegeleider of de 
directie. 
 

• De buschauffeur kiest de haltes onderweg zo dat de kinderen veilig kunnen op- 
en afstappen, rekening houdend met de wettelijke richtlijnen. 

 

• Het toezicht op de bus gebeurt door busbegeleider Monica. 
 

• De leerlingen moeten de begeleider gehoorzamen. 
 

• Zij blijven tijdens de rit op de plaats zitten die de begeleider aanduidt. Tijdens de 
rit wordt er niet van plaats veranderd, tenzij de begeleider dit vraagt. 

 

• Het is verplicht om de veiligheidsgordel te dragen in de bus. 
 

• We hebben respect voor elkaar (goedemorgen, tot ziens,…) en elkaars 
materialen. 

 

• Ouders, begeleider en buschauffeur gaan beleefd en respectvol met elkaar om. 
 

• Er mag niet gegeten, gedronken of gesnoept worden in de bus. Uitzondering: er 
mag water gedronken worden bij warm weer mits toestemming van de 
begeleider. 

 

• Opdat het vervoer vlot zou verlopen, dient het kind 5 minuten voor het 
afgesproken tijdstip klaar te staan aan de afgesproken halte. Voor uw 
kind(eren) is dit …………… Uiteraard kan dit tijdstip bij uitzondering door 
weeromstandigheden of wegenwerken wijzigen. 

 

• Na de schoolbel om half 4 heeft uw kind ruim 10 minuten de tijd om zich van het 
klaslokaal naar de bus te verplaatsen. Zodoende kan er nog naar het toilet 
gegaan worden, maar is er geen tijd om te blijven hangen. 
De kleuters worden door de busbegeleider van de school naar de bus begeleid. 

 

• De kinderen mogen geen ramen of deuren bedienen. 



 

• Het is de leerlingen verboden de bus te verlaten op een niet-afgesproken halte.  
Uitzonderingen (vb. afstappen bij grootouders) worden toegestaan door de 
schooldirectie na een schriftelijke vraag van de ouders. 

 

• Wanneer men niet kan meegaan met de bus, gelieve het blad met de 
doorstreepte busafbeelding op een zichtbare plek op te hangen. 

 

• De busbegeleider is enkel verantwoordelijk voor het toezicht op de bus en kan de 
bus dus niet verlaten. 

 

• Het zijn de ouders die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun kinderen 
vóór ze thuis instappen en van zodra ze van de bus afstappen. Wij vragen dan 
ook om uw kind op te vangen vanaf het moment dat het de bus verlaat. Het kan 
ook zijn dat u uw kind zelfstandig genoeg vindt om alleen in of uit te stappen. 
Gelieve dan de bijgevoegde verklaring nauwkeurig te lezen, te ondertekenen en 
terug te bezorgen aan het secretariaat. 
Indien uw kind enkel de bus neemt van ’t Kadeeke naar school en/of terug, is het 
een gedeelde verantwoordelijkheid van de busbegeleiding en ’t Kadeeke. 

 

• De ouders zijn verantwoordelijk voor de schade die hun kind aan de bus 
toebrengt. 
 

• Wanneer de leerling het busreglement niet naleeft of zich slecht gedraagt, kan de 
begeleider deze leerling als volgt sanctioneren: 

 
o eerste maal : verwittiging van de begeleider 

 
o tweede maal : melding bij de directie, een straf opgelegd door de directie, 

contact met de ouders 
 

o derde maal : tijdelijke ontzegging van het gebruik van de bus door de directie 
 

o vierde maal : definitieve ontzegging van het gebruik van de bus door de directie 
 

• Het schoolreglement is tevens geldig op de schoolbus. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Lut Aerts & Inge Otten directie SBS1&2 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Goedkeuring busreglement 
 
Gelieve ingevuld en ondertekend terug te bezorgen aan de klasleerkracht a.u.b. 

 
Naam kind (eren): ……………………………………………………………………..                                        
Klas(sen): ……………………………………….  
 
Voor ontvangst en akkoord 


