De schoolbus
De Negensprong beschikt over een eigen schoolbus. Deze wordt gebruikt voor het wekelijks
vervoer van de leerlingen naar het zwembad en voor speciale uitstapjes, bijv. naar het bos of
naar een toneelvoorstelling. Ook wordt de bus dagelijks gebruikt voor het ophalen en
thuisbrengen van leerlingen. Iedereen kan hier gebruik van maken.
Ophalen en thuisbrengen.
De bus maakt twee ophaalrondes, richting Mierde en richting Aarle. De eerste ronde vangt
meestal aan rond 7.45u. De leerlingen worden dan rond 8.10u. afgezet op school.
’s Namiddags worden zij als eersten weer thuisgebracht, meteen om 15.30u.
De tweede ronde vangt ’s morgens rond 8.15u. aan. ’s Namiddags worden de leerlingen vanaf 16.00u.
weer thuisgebracht.
Alles bij elkaar verblijft uw kind ongeveer 45 minuten per dag langer op school, ’s morgens of ’s namiddags,
afhankelijk van de ronde waarop ze meerijden. Ieder jaar wordt de ronde gewisseld, zodat de leerlingen
om beurt vroeg thuis zijn uit school.
Toezicht.
In de bus is naast de buschauffeur altijd een begeleider aanwezig die de leerlingen helpt met in- en
uitstappen en die erop toeziet dat er orde in de bus heerst. Als de leerlingen voor of na schooltijd moeten
wachten, is er aan de school eveneens toezicht. De leerlingen worden door de begeleider van de bus
overgedragen aan de toezichthouders in de school.
Veiligheid.
De schoolbus wordt al vele jaren door een vaste chauffeur gereden. De snelheid van de bus is
aangepast,de bus beschikt over veiligheidsgordels en voldoet aan alle nieuwe normen.
In de bus is altijd begeleiding voorzien en heersen er strenge regels ten aanzien van het gedrag van de
leerlingen in de bus. Het in- en uitstappen geschiedt uitsluitend aan de zijde van de straat waar het
woonhuis van het kind zich bevindt. Ze mogen dus geen straten oversteken. Als de verkeerssituatie dit
niet toelaat (smalle weg, eenrichtingsverkeer) , dan wordt van de ouders verlangd dat zij de kinderen aan
de bus brengen en ophalen.
Gedragsregels.
Om het busvervoer vlot en veilig te laten verlopen, zijn enkele eenvoudige regels van toepassing:
- zorg dat uw kinderen tijdig klaar staan als de bus komt
- staan of lopen in de bus is verboden - leg dit op voorhand aan uw kinderen uit als ze met de bus
gaan
- verplicht veiligheidsgordels aan en tas opbergen.
- als u besluit uw kinderen toch zelf te brengen en/of halen, meld ze dan even af bij de buschauffeur
of bij de nabewaking
- als uw kinderen ergens anders dan thuis afgezet moeten worden, dient u dit zelf bij de
buschauffeur te melden en mag u dit niet door uw kinderen laten doen

Kosten.
Van overheidswege zijn we verplicht om de tarieven van de Lijn (Buzzy Pas) en bijhorende kortingen te
hanteren. Het 2de kind krijgt zo een korting en vanaf het derde kind is het zelfs gratis (enkel bij
abonnement). Om alles overzichtelijk en zo eenvoudig mogelijk te houden wordt er gewerkt met een 10rittenkaart en abonnementen.
* 10-rittenkaart: (voor kinderen die slechts sporadisch meerijden)

Deze kaart kost 10 euro en is goed voor 10 ritten, hetzij 1 euro per enkele rit. Deze kaart kan ook door
meerdere kinderen gebruikt worden. De chauffeur of begeleider stempelt per rit en per kind de kaart af.
De kaarten zijn enkel te koop op het secretariaat van de school.
* maandabonnement: (1 maand geldig, vanaf dag 1 tot de laatste dag, ongeacht het aantal schooldagen)
1ste kind: 20 euro
2de kind: 15 euro
vanaf 3de kind: gratis
Via de nieuwsbrief krijgt u op het einde van elke maand de gelegenheid om in te tekenen op het volgende
maandabonnement. Abonnement kan u ook bekomen via het secretariaat door contant ter plaatse te
betalen.
* Trimesterabonnement:
1ste kind
2de kind
Vanaf 3de kind
1ste trim: 4 maanden (sept-dec)
60 euro
45 euro
GRATIS
de
2 trim: 3 maanden (jan-maart)
45 euro
35 euro
GRATIS
de
3 trim: 3 maanden (april-juni)
45 euro
35 euro
GRATIS
Via de nieuwsbrief krijgt u op het einde van elke trimester de gelegenheid om in te tekenen op het
volgende trimesterabonnement. Het overeenkomstig bedrag wordt via de schoolrekening van uw
kind(eren) aangerekend.
Voor de voor- of nabewaking op school (afhankelijk in welke ophaalronde uw kind wordt opgehaald)
betaalt u geen bijdrage. Dit in tegenstelling tot leerlingen die niet met de bus reizen, deze betalen vóór
8.30u. en vanaf 16.00u per kwartier een bijdrage voor bewaking.
Voor klassikale uitstapjes en dergelijke betaalt U een bijdrage van € 5,-- per schooljaar per kind. Dit bedrag
wordt door het schoolbuscomité geïnd en staat los van het maximumfactuur.
Aanmelden.
U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de schoolbus bij de buschauffeur, Linda. Zij is telefonisch te bereiken
op 0491742992 . U kunt zowel uw boodschap (naam kind, adres, tijdstip van meerijden) inspreken of ook
via sms versturen. Uiteraard is het plezierig om vaste afspraken te maken, maar u kunt uw kind ook
incidenteel op laten halen. U dient dit dan minimaal een dag van te voren te melden bij Linda..
Overigens bent u geheel vrij om uw kind enkele dagen of de gehele week van de bus gebruik te laten
maken.

Schoolbuscomité.
Het schoolbuscomité zet zich in om de schoolbus ook in de toekomst te laten rijden.
Dit doen ze o.a. door jaarlijks geld in te zamelen om uiteindelijk een nieuwe schoolbus
te kunnen aanschaffen. Ook onderhoud en benzine wordt middels deze inzameling en de
vaste bijdrage van leerlingen bekostigd.
Ouders kunnen zich aanmelden om zitting te nemen in het schoolbuscomité.
U kunt daarvoor contact opnemen met Joke Van de Pol 014 71 66 04

