Busreglement schooljaar 2019-2020
Verantwoordelijkheden


Eenmaal op de bus zijn de busbegeleider en de buschauffeur
verantwoordelijk voor de leerling. Dit betekent ook dat ze de
leiding hebben op de bus. Elke leerling luistert naar hen en doet
wat gevraagd wordt.

Opstappen ‘s morgens


Elke leerling staat ‘s morgens 5 min. vóór tijd vertrekkensklaar
te wachten op de bus volgens het voorziene tijdstip en de afgesproken plaats die werd meegedeeld. De bus wacht niet op de
leerling indien hij niet klaar staat volgens het voorziene tijdstip
en de afgesproken plaats.

Zitplaats








Op de bus mag de leerling tijdens de eerste week zelf een
plaats kiezen. In de tweede week wordt er een vaste plaats afgesproken. Dit betekent dat dit zijn plaats is voor de rest van
het schooljaar, of er moet anders beslist worden door de directie of busbegeleider.
Gedurende de busrit blijft de leerling zitten op zijn vaste
plaats. Leerlingen staan tijdens de rit niet recht. Enkel tijdens
het opstappen of uitstappen verlaat de leerling zijn plaats.
Als de leerling is gestraft, mag hij niet kiezen waar hij zit. De
busbegeleidster zegt hem dan waar hij moet zitten en voor hoelang deze regel geldt.
De leerling zit rechtop in de stoel met de voeten op de grond en
gordel om. Leerlingen doen de gordel pas los indien de bus stilstaat aan de afstapplaats.

GO! BS ‘t Konkelgoed
Centrumstraat 24
9280 Lebbeke
tel. 052/41.19.48
fax. 052/41.48.41

GO! KS ‘t Focheltje
Fochelstraat 73
9280 Lebbeke
tel. 0471/99.46.26

Afwezigheid




Indien de leerling ‘s morgens of ‘s avonds niet meegaat met de
bus of indien de leerling op een andere plaats moet afstappen
dan gewoonlijk dan brengen de ouders de busbegeleider of de
school hiervan op de hoogte.
Indien de leerling na afwezigheid (wegens ziekte, …) terug meegaat met de bus dan brengen de ouders de busbegeleider of de
school de dag ervoor op de hoogte van wanneer de leerling terug
meegaat met de bus. Indien de busbegeleider geen bericht
krijgt dan wordt ervan uitgegaan dat de leerling niet meegaat
met de bus en de afwezigheid verlengd is.

Multimedia







De leerling mag gebruik maken van zijn multimedia op de bus.
De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn multimedia
(schade, verlies en diefstal vallen niet onder de schoolverzekering of busverzekering).
Het geluid van zijn multimedia mag niet hoorbaar zijn voor anderen. Dit betekent dat het geluid niet aan staat of dat hij
oortjes gebruikt.
Indien een leerling zich niet houdt aan de multimedia-afspraken
dan kan de multimedia afgenomen worden voor de duur van de
busrit.

Eten en drinken


De leerling mag niet eten of drinken op de bus.

