Buitengewoon Lager Onderwijs
‘De Torretjes’
Bruggestraat 23
8820 Torhout

BUS REGLEMENT
Op de bus:
1.

Ik gehoorzaam aan de busbegeleid(st)er.

2.

Ik blijf op mijn plaats zitten tot de bus stil staat.

3.

Ik hou mijn gordel aan.

4.

Ik blijf rustig en beleefd.

5.

Ik zet mijn voeten op de grond en niet op de zetels.

6.

Ik schrijf, teken of wrijf niet op de ramen van de bus.

7.

Mijn schooltas blijft dicht. Wanneer ik iets nodig heb uit mijn schooltas, vraag ik dit
eerst aan de busbegeleid(st)er.

8.

Ik hou de bus proper en gooi niets op de grond.

9.

Ik praat rustig met mijn buur en roep niet door de bus.
Er mag gepraat worden op de bus, maar op fluistertoon. Bij herhaald luid praten,
kunnen in overleg met de school, maatregelen genomen worden.

10. Ik eet niet op de bus. Er wordt in de scholen voor het vertrek een moment voorzien
dat de leerlingen iets kunnen eten.
11. Ik mag water drinken, andere dranken niet.
12. Ik mag naar muziek luisteren, maar moet wel steeds gebruik maken van oortjes en
mag medeleerlingen daarbij niet storen. Samen luisteren mag niet (elk 1 oortje). De
muziekdragers zijn vrij (ook gsm).
13. Spelen op spelcomputers (Nintendo, …) is toegestaan, maar dit moet zonder geluid
(of met oortjes) en ook hier is samen spelen niet toegelaten en mogen andere
leerlingen niet gestoord worden.
14. Gsm’s, spelletjescomputers, … kunnen nooit onder de verantwoordelijkheid van de
school vallen in geval van diefstal, verlies of stuk gaan.
15. Ik mag mijn gsm niet gebruiken om berichten naar andere leerlingen op de bus te
sturen. Indien ik dit toch doe, kan de gsm in bewaring genomen worden of niet meer
mogen worden bovengehaald.
Voor De Torretjes: Er moet vooraf via Juf Saar, toestemming gevraagd worden aan de
directie om een gsm of spelcomputer op de bus te gebruiken. De leerling krijgt
hiervan een kaartje dat als bewijsje moet voorgelegd worden aan de busbegeleider.
16. Ik draag altijd mijn fluohesje, ook op de bus (= leerlingen van de Torretjes), dit is
belangrijk voor de veiligheid.
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Algemene afspraken:
1. Ik kom naar een gemeenschappelijke opstapplaats om de bus te nemen. De ritten
worden uitgetekend door De Lijn.
2. De bus is enkel bedoeld voor vervoer van leerlingen en hun schooltas. Er is geen
ruimte voor ander materiaal zoals fietsen, reiskoffers, … Zoiets kan enkel zeer
uitzonderlijk en met de toestemming van de directeur.

Op- en afstappen:
1. Ik ben steeds 5 minuten voor het afgesproken uur aan de halte. De bus wacht niet op
mij.
2. Eén van mijn ouders wacht met mij aan de afgesproken opstapplaats.
3. Bij het ophalen wacht één van mijn ouders mij op langs de zijde waar de bus stopt.
Als er niemand staat, word ik naar Tordale gebracht en word ik daar afgehaald door
mijn ouders.
Indien dit meermaals gebeurt, kan ik tijdelijk geschorst worden van de busrit.
4. Indien ik zelfstandig van en naar de bushalte mag stappen, ondertekenen mijn ouders
hiervoor een speciaal document (te verkrijgen in het schoolsecretariaat).
5. De begeleid(st)er mag de bus niet verlaten om kinderen de straat te laten
oversteken.
6. Als ik niet mee kan met de bus, verwittig ik vooraf de school en de busbegeleid(st)er.
7. In geval van overmacht (slecht weer, wegenwerken, ongeval, druk verkeer, …) kan de
bus iets later zijn of uitzonderlijk niet langskomen. Gelieve hier rekening mee te
houden.
8. Mijn ouders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade die ik aan de bus aanbreng.
Die aangebrachte schade wordt geregeld tussen de busmaatschappij en mijn ouders.
9. Meegaan met een andere bus kan eigenlijk niet. Uitzonderingen moeten minstens
enkele dagen van tevoren telefonisch of persoonlijk worden aangevraagd.
Verjaardagsfeestjes of gaan spelen bij een vriend of vriendin zijn geen
uitzonderingen!

Bij niet naleven van de afspraken:
1. Bij niet naleven van de afspraken van het bus reglement of slecht gedrag van de
leerling, kan de directie maatregelen nemen. Indien dit frequent voorkomt kan het
gebruik van de bus tijdelijk of definitief verboden worden.
2.

Dit bus reglement is onderdeel van de het schoolreglement. Als ouders niet akkoord
gaan met dit reglement kan hun kind geen gebruik maken van de schoolbus.
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