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BUSREGLEMENT DE KADE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN 2020-2021 

Busreglement – Ouders 
 
1 De ouders zorgen ervoor dat hun kind ’s morgens tijdig klaar staat op de afgesproken plaats en uur. De 

busbegeleider belt 3 maal aan. Indien geen reactie rijdt de bus na 5 minuten door.  
 

2 's Avonds worden de kinderen afgezet op de afgesproken plaats en uur aan de kant van de weg waar de 
bus stopt. Vanaf dat moment zijn de ouders/opvoeders verantwoordelijk. 

 
3 Ouder(s)/opvoeders die toelaten dat hun kind bij het verlaten van de bus alleen naar binnen mag gaan, 

dienen dit schriftelijk te bevestigen aan de school. 
 
4 Leerlingen mogen niet afgezet worden aan een ander adres dan opgenomen in de erkenning.   

In het geval de ouder zelf niet thuis kan zijn, moet er door de ouder voor gezorgd worden dat iemand 
anders de leerling aan de deur van het eigen huis ophaalt.  
Indien het kind niet thuis kan afgezet worden (omdat niemand het kind ophaalt en het kind geen 
toestemming heeft om alleen naar binnen te gaan) rijdt het kind terug mee naar het einde van de 
busrit. De busbegeleider probeert u te contacteren om plaats en tijdstip af te spreken.  
indien geen contact met u kan worden gemaakt en u niet op het eindpunt van de busrit aanwezig bent, 
wordt de leerling afgezet bij het dichtstbijzijnde politiebureau 

 
5 Ouders melden tijdig de afwezigheid van de leerling (bv. ziekte) op de bus rechtstreeks aan de 

busbegeleider. 
 

6 Alle bovenkleding, school- en sporttassen, valiezen en dergelijke, met voor- en familienaam merken. 
 
7 Wanneer er langdurige buswijzigingen zijn, dienen deze schriftelijk of telefonisch gemeld te worden bij 

de directie van de school, die op haar beurt de busbegeleiding verwittigt. 
 

8 De ouders zijn verantwoordelijk voor de, door hun kind, aangebrachte schade. 
 
9 Wanneer de leerling het busreglement niet wil naleven, zal de directie contact opnemen met de 

ouders, om samen naar een oplossing te zoeken. 
 

10 Indien een leerling moeilijk gedrag blijft stellen na 3 verwittigingen of gedrag stelt dat een gevaar 
betekent voor de veiligheid van anderen op de bus kan de directie hem minimaal 2 dagen de toegang 
tot de bus verbieden. Het is dan de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kind naar school te 
brengen. 

 
11 Persoonlijk materiaal zoals smartphones, tablets en andere technologische snufjes worden 

meegegeven op eigen verantwoordelijkheid van de ouder. Dit wordt niet verzekerd door de scholen. 
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Busreglement – Leerlingen 

 
1 Ik sta tijdig klaar aan de opstapplaats. Dat wil zeggen 5 minuten voor de bus komt. 
 
2 Ik heb een vaste plaats op de bus. De begeleider kiest mijn plaats. De begeleider mag mij verplichten om 

van plaats te veranderen. 
 
3 Het dragen van de veiligheidsgordel is verplicht. 
 
4 Ik luister altijd naar de busbegeleider. 
 
5 Mijn boekentas staat aan mijn voeten en ik laat ze dicht. 
 
6 Ramen en deuren laat ik dicht. 
 
7 Snoep, chips, drank, rookwaren en drugs zijn niet toegelaten op de bus. 

Neem ik dit toch mee, dan neemt de begeleider het af. 
 
8 Ik ben rustig op de bus en breng geen vernielingen aan. 
 
9 Ik blijf op mijn plaats zitten tot de bus gestopt is en wacht tot de begeleider mij de toestemming geeft om 

af te stappen. 
 
10 Ik verlaat de bus nooit aan een niet afgesproken plaats. 
 
11 Als ik mij niet hou aan de regels, kan ik op school een sanctie krijgen. Wanneer ik 3 verwittigingen krijg 

word ik minimum 2dagen geschorst van de bus. 
 
12 Als ik de bus in gevaar breng of ik weiger mij aan de regels te houden, kan de directeur beslissen dat ik 

niet meer mee mag met de bus. 
 


