Reglement Leerlingenvervoer
Begeleid Openbaar Vervoer Palet

De verantwoordelijkheid van de gemeente
De gemeente:
1. Onderhoudt de contacten met Veolia .
2. Informeert de ouders over de gang van zaken in de bus.
3. De gemeente draagt er zorg voor dat er begeleiding aanwezig is in de bus.
4. De gemeente verzorgt een lijst met namen, adressen en telefoonnummers van de leerlingen
die gebruik maken van het busvervoer voor zover de namen bekend zijn bij de gemeente.
Tussentijds aangemelde leerlingen worden tijdig aan de lijst toegevoegd

De verantwoordelijkheid van de begeleidsters
De begeleidsters:
1. Dragen er zorg voor dat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.
2. Helpen zonodig bij het in- en uitstappen.
3. Zorgen ervoor dat de leerlingen bij de juiste halte uitstappen.
4. Bepalen indien nodig de vaste zitplaatsen voor de leerlingen (evt. i.o. met de school).
5. Handhaven de orde in de bus. Hierbij valt te denken aan: blijven zitten, fatsoenlijk taalgebruik,
niet vechten, niet gillen e.d.
6. Geven problemen met de leerlingen direct door aan ouders of verzorgers, de school en indien
nodig aan de gemeente.
7. Melden vertragingen van meer dan 10 min. aan de school en de ouders.
8. Moeten op de hoogte zijn van (lichamelijke) beperkingen van de leerlingen.
9. Verdiepen zich in de achtergronden van het omgaan met leerlingen binnen het speciaal
onderwijs.
10. Begeleiden de leerlingen van de bushalte naar de school en omgekeerd, zonodig met
ondersteuning vanuit de school.
De verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers
De ouders of verzorgers:
1. Informeren kinderen over de regels in de bus.
2. Zorgen ervoor dat de leerling ’s morgens tijdig bij de opstapplaats aanwezig is en dat er ’s
middags bij terugkomst iemand bij de halte aanwezig is om de leerling op te vangen.
3. Zijn verantwoordelijk voor hun kinderen ook tijdens de reis in de bus.
4. Blijven verantwoordelijk voor het schoolbezoek van de leerlingen (leerplichtwet), bijv. als er
om welke reden dan ook geen gebruik gemaakt kan worden van de bus.
5. Zorgen ervoor dat met de kinderen afspraken gemaakt worden over hoe te
handelen als de bus door onvoorziene omstandigheden niet arriveert m.a.w.
waar moeten de kinderen naar toe als de bus onverwacht niet rijdt en als
ouders niet thuis zijn. (dan bijv. naar buren, grootouders, bellen met ouders).
6. Bespreken met hun kinderen hoe ze zich moeten gedragen in de bus. Regels
hierbij zijn: blijven zitten, de aanwijzingen van de begeleidsters opvolgen,
fatsoenlijk taalgebruik, niet schreeuwen, vechten e.d.
7. Zijn verantwoordelijk voor de schade die hun kinderen aan de bus toebrengen.
8. Zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind en dienen te corrigeren bij
wangedrag.
9. Melden klachten bij de begeleidsters en de school.
Indien nodig nemen de begeleidsters en/of de school contact op met de
Gemeente.
10. Zorgen ervoor dat hun kind geen snoep meeneemt in de bus.

11. Zorgen ervoor dat hun kind altijd een geldig vervoersbewijs bij zich heeft. Denkt u aan de OVchipkaart, deze is vanaf november 2011 verplicht te gebruiken, voor meer informatie verwijs ik
u naar www.ov chipkaart.nl. De chauffeur kan kinderen de toegang tot de bus ontzeggen. Of
een boete opleggen.
De begeleidsters kunnen kinderen terug naar huis sturen om het vervoersbewijs te gaan
halen, gevolg kan zijn dat de bus weg is en ze te laat op school komen
De verantwoordelijkheid van de school
De school:
1. Ondersteunt waar nodig de begeleidsters, de ouders of verzorgers bij vragen en problemen.
2. Bespreekt het vervoer met de ouders tijdens het intake gesprek op school.
3. Stelt de begeleidsters op de hoogte van incidentele en structurele wijzigingen in het rooster.
4. Zorgt voor opvang van de leerlingen die bij school worden afgezet.
5. Is er verantwoordelijk voor dat de leerlingen na het einde van de lessen op tijd klaarstaan.
Regels voor de kinderen
De kinderen:
1. De kinderen mogen in de bus niet snoepen, eten en drinken.
2. De kinderen blijven zitten op hun plek.
3. De kinderen luisteren naar de busbegeleidsters en volgen hun instructies op.
4. De kinderen praten op gewone toon, dus niet gillen en schreeuwen.
5. De kinderen laten medeleerlingen met rust; er wordt niet gepest.
6. De kinderen behandelen medereizigers met respect: geen brutale opmerkingen en/of grof
taalgebruik.
7. De kinderen brengen geen schade toe aan het interieur.

