
Busreglement voor de ouders (Cardijnschool) 
 

• De ouders bezorgen de school het juiste telefoonnummer waarop zij bereikbaar zijn. 

• De ouders zorgen ervoor dat hun kind tijdig klaarstaat aan de opstapplaats. 

• De ouders zorgen ervoor dat hun kind veilig afgehaald wordt aan de bus na de schooldag. 

- Na het verlaten van de schoolbus zijn de ouders verantwoordelijk voor hun kind. 

- De busbegeleider verlaat de schoolbus nooit zolang er leerlingen op de schoolbus zitten. 

• Als de ouders niet aanwezig kunnen zijn op het normale afstapuur, moeten zij zorgen voor 

een andere verantwoordelijke. De ouders laten dit telefonisch weten aan de school. 

• Als niemand aanwezig is op het normale afstapuur om de leerling op te vangen, wordt deze 

leerling naar het dichtsbijzijnde politiekantoor gebracht. De ouders moeten hun kind dan 

persoonlijk daar afhalen. 

- De ouders  kunnen een verklaring ondertekenen waarin zij hun kind toestemming geven om 

zelfstandig van de schoolbus te stappen en het (ouderlijk) huis binnen te gaan. 

• De ouders verwittigen voor de schoolbus langskomt de school EN de busbegeleider als hun 

kind ziek is en dus niet afgehaald moet worden. 

• De ouders moeten opzettelijke beschadigingen aan de bus veroorzaakt door hun kind, 

vergoeden. De directeur zal deze beschadiging vaststellen. 

• Als een leerling zich drie keer ernstig misdraagt op de schoolbus, kan de directeur de leerling 

de toegang verbieden tot de schoolbus. 

-De ouders zullen dan zelf moeten instaan voor het schooltransport van hun kind. 

 

Deze afspraken kan u bespreken met uw kind: 

 

Uw kind krijgt een vaste plaats op de bus. Uw kind blijft tijdens de busrit op deze plaats zitten. 

Uw kind moet de gordel omdoen tijdens de busrit. 

Uw kind mag niet eten of roken op de schoolbus. 

Uw kind mag enkel drinken op de schoolbus na toestemming van de busbegeleiding: bijvoorbeeld bij 

warm weer. 

Uw kind mag niet bellen op de schoolbus. 



Uw kind mag met oortjes naar muziek luistren zonder hierbij de andere leerlingen te storen. 

Uw kind mag geen ramen of deuren te openen zonder toestemming van de busbegeleider. 

Uw kind krijgt een groene kaart / groene bol als het gedrag goed is op de schoolbus 

Uw kind krijgt een rode kaart / rode bol als het gedrag niet goed is. De ouders worden gecontacteerd 

door de school 

Uw kind krijgt strafwerk op de school na 3 rode kaarten / rode bollen 

 


