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AANVRAAGFORMULIER  
BUSVERVOER 2022-2023 

 
 

Indien u gebruikt wenst te maken van het busvervoer, zijn onderstaande 
afspraken steeds van toepassing. Gelieve dit document aandachtig te 
lezen, te bewaren en op te volgen. U kan dit document ook downloaden 
op bs-kosmos.be/bus . 
 
Deel A & B bewaart u thuis, zodat u steeds op de hoogte bent van de 
geldende afspraken. Deel C bezorgt u ons zo snel mogelijk, ingevuld en 
ondertekend.  

 
 

DEEL A   5 basisregels busvervoer 
 

 

Sta op tijd klaar 

 De schoolbus rijdt door als u niet tijdig op de afgesproken plaats staat.  

 

Volg de instructies van de busbegeleid(st)er 

 De busbegeleid(st)er staat in voor de veiligheid van uw kind in de bus. 
 Volg altijd de gegeven instructies. 

 

Vergezel uw kind aan de opstap en afstaphalte 

 Geen volwassene? Uw kind wordt naar de naschoolse opvang gebracht 
(tegen betaling). 

 U haalt uw kind in de opvang op voor 17u30.  

 

Niet met de bus? Verwittig tijdig! 

 Verwittig ’s morgens voor 7u30 per SMS. 
 Verwittig ’s middags voor 14u30 per SMS. 
 Noteer steeds de naam van uw kind in uw SMS. 

 

Langdurige afwezigheid? 

 Bezorg per SMS de startdatum en einddatum van de afwezigheid.  
 Moet uw kind terug opgehaald worden? Verwittig tijdig per SMS. 

 

  

  

 

BUS 1 | 0491 72 17 69 BUS 2 | 0468 19 12 84 
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DEEL B   Uitgebreid busreglement 

Regels op de bus 

§1

§2

§3

§4

§5

§6

§7

§8

Leerlingen moeten de begeleider gehoorzamen. Het schoolreglement is van toepassing in de bus.

Leerlingen blijven tijdens de rit op de aangeduide plaats zitten en dragen altijd een gordel. 

Het is de leerlingen verboden de bus te verlaten op een niet voorziene halte. 

Er mag niet gegeten, gedronken, gesnoept noch gerookt worden in de bus. 

De leerlingen zijn steeds beleefd en gedragen zich op de bus. 

Om verlies of schade te voorkomen, mag de leerling geen GSM gebruiken in de bus. 

Zij mogen geen ramen noch deuren bedienen. 

De zetels worden met respect behandeld. Indien een leerling de bus opzettelijk beschadigd zullen 
de kosten worden aangerekend aan de ouders. 

Opstappen & afstappen 

§9 Om het vervoer vlot te laten verlopen, moet de leerling tijdig klaar staan aan de voorziene halte 
en dit onder de hoede van de ouders of een andere volwassene toezichthouder. (Door 
onvoorziene drukte of verkeerswijzigingen kan het aankomstuur afwijken. Bedankt voor uw 
begrip). 

§10 U als ouder/voogd draagt de volle verantwoordelijkheid over de begeleiding van kinderen ’s
morgens tot aan de deur van de bus en ’s avonds bij het afstappen vanaf de deur van de bus. U 
moet uw kinderen dus brengen tot aan de bus en ook afhalen aan de bus. 

§11 Na het verlaten van de bus bevinden de leerlingen zich niet meer onder de hoede van de 
begeleider. De ouders/andere volwassene toezichthouder van de vervoerde leerlingen dragen 
vanaf dit ogenblik de volledige verantwoordelijkheid en moeten de nodige schikkingen treffen 
om de aan hun hoede toevertrouwde kinderen aan de halte op te vangen langs de zijde van de 
weg waar de bus stopt. 

§12 Oudere leerlingen, die na het afstappen van de bus alleen naar huis mogen wandelen, doen dit
volledig onder de verantwoordelijkheid van de ouders/voogd/andere volwassenen. (Deze 
verantwoordelijke personen ondertekenen dat ook in de verklaring).  

§13 De kinderen die niet alleen naar huis mogen gaan worden terug meegenomen naar de opvang,
indien er niemand aanwezig is aan de halte. Deze opvang is betalend. U haalt uw kind zelf af in 
de opvang voor 17u30. 

Afwezigheid & wijzigingen 

§14 De ouders moeten de begeleiders verwittigen van een voorziene afwezigheid. Hierbij wordt de
begin- en einddatum van de afwezigheid per SMS meegedeeld aan de busbegeleider. 

Algemene bepalingen 

§15 Bij het niet naleven van het busreglement of slecht gedrag van de leerling kan door de directie
het gebruik van de bus tijdelijk of definitief ontzegd worden. 

§16 Het ondertekenen van het busreglement “voor akkoord” is noodzakelijk om gebruik te kunnen
maken van het leerlingenvervoer. 
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DEEL C   Ingevuld & ondertekend aan de school bezorgen1 

Leerling 1: _______________________________________________________ Klas: ____________ 

Leerling 2: _______________________________________________________ Klas: ____________ 

Leerling 3: _______________________________________________________ Klas: ____________ 

Leerling 4: _______________________________________________________ Klas: ____________ 

Leerling 5: _______________________________________________________ Klas: ____________ 

Naam van de ouder/voogd: ____________________________________________________________ 

Telefoonnummer ouder of verantwoordelijke toezichter: ____________________________________ 

Mijn kind mag*: 

☐ Niet alleen afstappen aan de halte - _______________________________________________

☐ Alleen afstappen aan de halte.  - __________________________________________________

*Kruis uw keuze aan. Noteer op de lijn de naam van het kind indien het over verschillende kinderen gaat met verschillende toelating.

Prijs per schooljaar  
Prijs voor       maanden: Prijs Aantal Berekening 

1ste kind (lagere school) 

2de kind (lagere school) 

3de  of 4de of … kind (lagere school) of kleuter 

Vervoersgarantie 

Verhoogde tegemoetkoming 

Totaal 

Ik wens te betalen …* 

☐ in één keer te betalen voor het hele jaar.

☐ in  schijven (sept-dec, jan-maart, april-juni).

☐ per rit, aangezien mijn kind occasioneel de bus zal gebruiken (prijs per rit € 1,70 + bijdrage per dag).

☐ Ik heb recht op een verhoogde tegemoetkoming. Ik bezorg hiervan een bewijs aan het Secretariaat
ten laatste 1 maand na het ondertekenen van dit formulier.

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het busreglement en gaat akkoord met alle 

artikelen uit het busreglement.  Dit verbindt de ouder(s) en de aldus ingeschreven leerling(en) tot 

naleving van het busreglement en het betalen van de kosten ervan.  

Datum Handtekening van de ouder(s)/voogd 

1 De school bewaart dit document digitaal in haar digitaal archief. Indien uw situatie wijzigt, bent u verplicht om een nieuw 
ondertekend document te bezorgen aan de school. 

Rechthebbende leerling ( > 4 km van GO! school) 

https://www.vlaanderen.be/verhoogde-tegemoetkoming-voor-gezondheidszorgen
https://www.delijn.be/nl/content/vervoerbewijzen/kortingen/vg/verzoeker/
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