Busvervoer
‘Uw kind maakt gebruik van de schoolbus…’

Busvervoer
1.

Abonnementen leerlingenvervoer Scholengroep 13 van het GO!
1.1.

Gratis: enkel rechthebbende kleuters en leerlingen basisonderwijs

Een rechthebbende (RH) leerling is een kleuter of een leerling in het basisonderwijs die woont of
verblijft in Vlaanderen op meer dan 4 km van de dichtstbijzijnde vestiging van een school van het
GO! en naar die vestiging moet worden vervoerd.

1.2. Jaarabonnement: voor ALLE niet-rechthebbende kleuters en leerlingen
Geldigheid
1ste

Kostprijs
abonnement

2de

Kostprijs
abonnement

(20% korting)

Volledig schooljaar

€ 160,00

€ 80,00

Kostprijs vanaf 3de
abonnement en alle
N-RH kleuters
€ 50,00

Er zijn geen maandabonnementen en geen rittenkaarten beschikbaar. U kan wel nog per rit
betalen en de kost hiervan bedraagt € 1,50 per rit. Op het einde van iedere maand krijgt u dan
een factuur van het aantal opgebruikte ritten.

1.3. Trimestrieel abonnement: voor de regelmatige busgebruiker
Geldigheid
1ste
4/

1ste

bijdrage
trimester
3/ bijdrage 2de
10
trimester
3/ bijdrage 3de
10
trimester
10

(20% korting)

Kostprijs vanaf 3de
abonnement en alle
N-RH kleuters

€ 64,00

€ 32,00

€ 20,00

€ 48,00

€ 24,00

€ 15,00

€ 48,00

€ 24,00

€ 15,00

Kostprijs
abonnement

2de

Kostprijs
abonnement

De trimestriële bijdrage voor de regelmatige busgebruiker bedraagt 4/10 , 3/10 en 3/10 van het
abonnement voor het volledige schooljaar.
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1.4. Maandabonnement: enkel voor kinderen die ingeschreven worden in de loop van het
schooljaar!
Geldigheid
1ste

Kostprijs
abonnement

2de

Kostprijs
abonnement

(20% korting)

Eén kalendermaand

€ 16,00

€ 8,00

Kostprijs vanaf 3de
abonnement en alle
N-RH kleuters
€ 5,00

2. Goed om te weten
Houders van een geldige WIGW-kaart (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen) of
OMNIO-kaart (verhoogde tegemoetkoming geneeskundige zorgen) krijgen een
abonnement van € 50,00 voor het volledige schooljaar.
Kinderen die vallen onder het stelsel van vervoersgarantie (leefloon, asielzoekers,
bijzondere jeugdzorg) kunnen aan € 40,00 mee met de schoolbus voor het volledige
schooljaar.
Ouders die gebruik willen maken van het voordeeltarief aan de hand van WIGW, OMNIO
of vervoersgarantie kunnen het attest van verhoogde tegemoetkoming verkrijgen bij het
ziekenfonds (De Voorzorg, CM, …).

3. Aandachtspunt
In vele gevallen reist een leerling langer met de bus dan wanneer hij/zij zich te voet of met de fiets
naar school/naar huis zou verplaatsen. Daarom geven we de voorkeur aan het gebruik van eigen
middelen: te voet, per fiets of – indien echt nodig – met de auto.
Je moet minstens 500 m van de schoolpoort wonen om van het busvervoer gebruik te kunnen
maken. Kinderen die het verst van de school wonen krijgen voorrang. De zitplaatsen in de
schoolbus zijn beperkt.
Oudere kinderen kunnen ook alleen of in groep naar de school komen; dit moet echter eerst samen
geoefend worden en enkel wanneer u als ouder zeker bent dat uw kind dit ook aankan!

4.

Belangrijke afspraken en leefregels
Gebruikmaken van de schoolbus is enkel voor rechthebbende leerlingen een recht. Voor
niet-rechthebbende leerlingen is dit een gunst van GO! BS Atheneeke.
GO! BS Atheneeke behoudt zich het recht voor collectieve opstapplaatsen te organiseren.
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Als de ritten vastliggen kan er niet meer gewisseld worden van bus.
Omwille van tijdelijke wegblokkades en omleidingen krijgt het rittenschema pas na
TONGEREN KERMIS een vaste vorm. Bedankt voor uw begrip!
GO! BS Atheneeke behoudt zich het recht voor om tijdens het schooljaar wijzingen en/of
verschuivingen in het rittenschema door te voeren ten gevolge van leerlingen die geen
gebruik meer wensen te maken van de schoolbus of ten gevolge van nieuwe leerlingen die
bij ons op school instappen.
Sta a.u.b. tijdig klaar (5 min. op voorhand) op de opstapplaats en op het tijdstip die aan u
op voorhand bezorgd werden. Omwille van onvoorziene omstandigheden,
wegwerkzaamheden, druk verkeer, … kan het gebeuren dat de schoolbus niet toekomt op
het exacte tijdstip. Gelieve hier het nodige begrip voor op te brengen.
Omwille van het strikte reisschema kan de schoolbus niet wachten op iemand die nog niet
klaar is. De leerlingen moeten op tijd op de opstapplaats staan! Zet steeds de boekentas
buiten, zodoende weet de busbegeleidster dat de leerlingen meegaan.
Indien de leerlingen – omwille van bepaalde omstandigheden – op een andere plaats dan
gebruikelijk moeten opstappen/afstappen, moet(en) de ouder(s) dit enkele dagen vooraf
mededelen aan de busbegeleidster. De opstapplaats/afstapplaats moet wel binnen de
route van de schoolbus liggen!
Indien uw kind eens niet opgehaald moet worden (bijv. wegens ziekte, eigen vervoer, …),
gelieve de busbegeleidster hiervan op de hoogte te brengen via telefoon of sms.


Schoolbus GO! BS Atheneeke:

+32 497 13 40 46 (Marina Dewallef)



Schoolbus GO! BS Merlijn:

+32 474 45 23 39 (Cindy Goddet)

Het is de verantwoordelijkheid van de ouder(s) om hun kind(eren) aan de bushalte te
komen afhalen. Zodra de kinderen de schoolbus verlaten hebben, is de busbegeleidster
niet meer verantwoordelijk!
Is een ouder niet thuis, dan zal de busbegeleidster telefonisch verwittigen. Het kind wordt,
na het beëindigen van de volledige busrit, terug naar school gebracht waar het door de
ouder(s) kan worden afgehaald.
De leerlingen mogen in de schoolbus niet eten en niet drinken.
Scherpe voorwerpen zijn verboden op de schoolbus.
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GO! BS Atheneeke is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of verlies van persoonlijke
(kostbare) voorwerpen.
De leerlingen dienen zich beleefd, hoffelijk en correct te gedragen tegenover de chauffeur,
de busbegeleidster en de medereizigers.
De leerlingen moeten op de banken zitten en de gordels dragen.
De leerlingen gaan in de schoolbus op een door de busbegeleidster aangeduide plaats
zitten.
Het is verboden recht te staan of rond te lopen in de schoolbus.
De leerling mag pas rechtstaan als de schoolbus tot stilstand is gekomen aan de halte waar
hij/zij moet afstappen.
De ouders worden meteen op de hoogte gebracht van ongepast gedrag op de schoolbus.
Wie zich na herhaaldelijke opmerkingen niet aan de regels houdt, kan de toegang tot de
schoolbus geweigerd worden.
Betalingen dienen te gebeuren bij aanvang van het busvervoer. U ontvangt hiervoor een
factuur van onze financiële cel.

5.

Contact

Wie van het busvervoer gebruik wil maken, wendt zich tot de directeur of de administratieve
medewerker (Wouter Huypens) van GO! BS Atheneeke.
U kan ons als volgt bereiken:


Moerenstraat 4
3700 Tongeren



+32 (0)12 39 89 39

@

info@atheneeketongeren.be of administratie@atheneeketongeren.be
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