Bijlagen
Schoolbrochure en schoolreglement
GVBS Roosdaal
BUSREGLEMENT
1. Zorg dat je ’s morgens op tijd bent aan de bushalte: de bus wacht niet.
2. Hou je strikt aan de juiste op- en afstapplaatsen.
3. Voor leerlingen van de lagere school staat er een ouder of een volwassen
persoon die de ouder vertegenwoordigt om de kinderen aan te nemen aan
de afstapplaats. Indien er niemand staat, gaat het kind terug met de
schoolbus mee naar de school. Ouders kunnen hun kind in de opvang
komen ophalen tot 18.00 uur.
4. ’s Avonds ga je onmiddellijk na het belsignaal in de busrij staan.
5. Toon je busabonnement of geef je busbonnetjes spontaan af aan de
begeleid(st)er bij het opstappen ’s morgens en ’s avonds.
6. Als je geen busbonnetje hebt of je bent niet in orde met je abonnement,
dan geeft de begeleid(st)er je naam door aan het secretariaat. Je brengt
dit nog diezelfde dag in orde. Als je naam 3 maal werd doorgegeven, word
je doorgestuurd naar de directeur.
7. Je houding op de bus is onberispelijk tegenover de begeleid(st)er, de
chauffeur en je medeleerlingen.
8. Haal je schooltas van je rug voor het opstappen, plaats je schooltas niet in
de gang, maar onder je zetel.
9. Tijdens de rit blijf je op je plaats zitten en zet je je voeten niet op de
zetels.
10.Op de bus gebruik je geen eten, drank, kauwgom,…
11.Laat niets achter op de bus.
12.Lagere schoolkinderen en kleuters plaatsen zich vooraan op de bus.
13.Bij vriesweer of gladheid van de wegen rijden de bussen niet langs de
secundaire wegen, enkel langs de grote (geruimde en veilige) hoofdbanen.
14.Om de bussen in een noodsituatie snel en ordelijk te kunnen ontruimen,
oefenen wij regelmatig een evacuatieprocedure in. Gedraag je tijdens zo’n
oefening overeenkomstig de richtlijnen van de begeleid(st)er: bij
noodgevallen kan je inzet levens redden.
15.Wie de bus beschadigt, betaalt zelf de herstellingskosten. Indien je
beschadigingen vaststelt wanneer je op de bus stapt, meld je dit
onmiddellijk aan de chauffeur, zoniet kan de beschadiging op de leerling
die het laatst gebruik maakte van de beschadigde plaats verhaald worden.
16.Problemen i.v.m. bussen, meld je aan het secretariaat.
17.Bij het niet naleven van dit busreglement, kan een leerling gestraft
worden. Bij herhaling kan dit een schorsing (tijdelijk of definitief) van het
busgebruik inhouden.

