Keerbergen, 17 augustus 2020

Schoolbus 2020-2021
Beste ouder
Onze campus biedt haar leerlingen een ophaaldienst aan.
De route en halteplaatsen kan u terugvinden in bijlage.
U kan voor dit schooljaar kiezen tussen de volgende betalingswijzen:
een jaarabonnement:
een rittenkaart voor 10 ritten:
een abonnement per trimester:

1ste trim.:
2de trim.:
3de trim.:

€
€
€
€
€

180
15
72
54
54

Het 2de jaarabonnement binnen hetzelfde gezin geeft recht op 20% korting*:
2de jaarabonnement:
€ 144
Het 3de jaarabonnement binnen hetzelfde gezin is gratis.
Kleuters rijden altijd gratis (uitgezonderd leerplichtigen).
Leerlingen van onze Basisschool die gebruik maken van de ophaaldienst waarvan hun
opstapplaats op meer dan 4 km van de school ligt (en onze school is de dichtstbijzijnde
GO! school), dienen niet te betalen.
Voor verdere vragen kan u zich wenden tot het secretariaat van je school.
Wij hopen je te verwelkomen op onze schoolbus!
Het schoolteam

* Kortingen enkel geldig op jaarabonnementen
GO! school
Campus Keerbergen
Vlieghavenlaan 18
3140 Keerbergen

 Basisschool

• T 015 23 53 61

• www.basisschool-keerbergen.be

• directie@basisschool-keerbergen.be

 Middenschool

• T 015 23 52 41

• www.middenschool-keerbergen.be

• directie@middenschool-keerbergen.be

 Atheneum

• T 015 23 49 33

• www.atheneum-keerbergen.be

• directie@atheneum-keerbergen.be

 Campus

• T 015 23 53 86

• www.campus-atheneum-keerbergen.be

• beheerder@campus-atheneum-keerbergen.be

VERKLARING
OPHAALDIENST LEERLINGENVERVOER
Ondergetekende
…………………………….………………………………………………… (naam en voornaam)
titularis van het ouderlijk gezag van
…………………………….………………………………………………… (naam en voornaam leerling)
leerling Basisschool - Middenschool – Atheneum (*)
klas:

……………

adres: …………………………….…………………………………………………
…………………………….…………………………………………………
gsm leerling:

……………………………………………

gsm moeder:

……………………………………………

gsm vader:

………………………………………………

vaste lijn:

…………………………………………………

telefoon andere persoon: …………………………………
verklaart dat :


de leerling gebruik maakt van de schoolbus met opstapplaats nr. ………



de leerling gebruik maakt van de ophaaldiensten (*):
- elke dag, ’s morgens en ’s avonds
- slechts sporadisch (nader omschrijven a.u.b. – bv. alleen op vrijdag, bij slecht weer)
…………………………………………………………………………..



hij/zij betaalt op basis van

(zie website of formulier te verkrijgen op het secretariaat)

- jaartarief (*)
- trimestrieel (*)
- rittenkaart (*)

 De betaling van trimestriële en jaarabonnementen verlopen bij voorkeur via
overschrijving op rekeningnummer BE05 0682 0968 0075 op naam van campus
Keerbergen met als mededeling “schoolbus naam + voornaam leerling”.
 De betaling van rittenkaarten gebeurt uitsluitend cash aan het onthaal van je
secretariaat.
Datum : …………………
Handtekening van de titularis van het ouderlijk gezag:
GO! school
Campus Keerbergen
Vlieghavenlaan 18
3140 Keerbergen

(*) schrappen wat niet past.

 Basisschool

• T 015 23 53 61

• www.basisschool-keerbergen.be

• directie@basisschool-keerbergen.be
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• T 015 23 49 33

• www.atheneum-keerbergen.be

• directie@atheneum-keerbergen.be

 Campus

• T 015 23 53 86

• www.campus-atheneum-keerbergen.be

• beheerder@campus-atheneum-keerbergen.be

RICHTLIJNEN VOOR LEERLINGEN EN OUDERS
1. De leerlingen moeten de begeleiders gehoorzamen.
2. Zij blijven tijdens de rit op de plaats zitten die de begeleider aanduidt.
3. Er mag niet gegeten, gedronken of gesnoept worden in de bus.
4. Opdat het vervoer vlot zou verlopen moet de leerling tijdig klaar staan aan de
voorgeschreven halte (liefst 5 min. op voorhand).
5. De leerlingen moeten steeds hun abonnementskaart of rittenkaart bij zich hebben. Zij
moeten deze op vraag van de begeleider of de chauffeur tonen.
6. Het is de leerlingen verboden de bus te verlaten op een niet voorgeschreven halte.
Uitzonderingen worden schriftelijk toegestaan door de schooldirectie na een
schriftelijke vraag van de ouders.
7. De leerlingen moeten hun begeleider verwittigen van hun voorziene afwezigheid.
8. Na het verlaten van de bus bevinden de leerlingen zich niet meer onder de hoede
van de begeleider. De ouders van de vervoerde leerlingen dragen vanaf dit ogenblik
de volle verantwoordelijkheid. Zij moeten de nodige voorzieningen treffen om de aan
hen toevertrouwde kinderen aan de halte op te vangen langs die zijde van de weg
waar de bus stopt.
De leerling ……………………………………………………… (naam en voornaam)
- zal de weg van de halte tot thuis alleen afleggen
- zal begeleid worden door …………………………………
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Deze bepaling betekent geen vermindering van de bescherming die leerlingen inzake
lichamelijke ongevallen volgens de schoolpolis kunnen genieten. Deze bescherming
geldt slechts op de schoolweg, d.w.z. gedurende de tijd die normaal nodig is en op
de wegen die normaal gevolgd worden om zich te begeven naar of terug te keren
van de school of de vastgestelde verzamelplaats.
Wanneer de leerling het busreglement niet naleeft of zich slecht gedraagt kan de
directie deze leerling tijdelijk of definitief het gebruik van de bus ontzeggen.
9. De ouders zijn verantwoordelijk voor de schade die hun kind aan de bus aanbrengt.
De Directie.
Voor ontvangst en akkoord,
Datum ……………………
Naam van de ouder …………………………………

Handtekening

Wil je lid worden van onze WhatsApp groep? Scan dan onderstaande code. Zo weet je als
eerste of de schoolbus wegens onvoorziene omstandigheden vertraging oploopt.
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