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WELKOM 

 

Beste leerling 

Beste ouders 

 

We heten je van harte welkom op onze school.  

We gaan met het voltallige team met jou op weg om je vaardigheden en talenten te 

ontwikkelen. Door aanmoedigingen en bevestigingen werken we samen met jullie aan een 

succesvolle carrière. 

Dit regelement (beknopte versie) is een handleiding voor administratieve normen en de 

nodige aandachtspunten van onze leefregels in STEBO Dilsen. Voor vragen of toelichtingen 

kan je steeds terecht bij je leerkrachten of het secretariaat. 

Wanneer je je inschrijft, ga je akkoord met het schoolreglement. 

Voor de meerderjarige jongere(n): 

Op juridisch vlak verandert de relatie tot je ouders door je meerderjarigheid grondig. 
Toch hopen wij dat er zich hierdoor geen essentiële wijzigingen in jullie verhouding 

voordoen. 
Zowel jijzelf, als je ouders, ondertekenen het schoolreglement voor akkoord. Jouw 
handtekening is echter volledig rechtsgeldig vanaf je achttiende verjaardag. 

Telkens wanneer er in dit schoolreglement verwezen wordt naar “je ouders”, kan jij 
hierin in principe autonoom optreden.” 

 
 
We wensen jullie een leerrijke en fijne schooltijd! 

 

Sabine Peeters 

Directeur 
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SCHOOLREGLEMENT 

 

1. ALGEMEEN 

 

A. Lesuren 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

08.35 - 09.25 Les 1 Les 1 Les 1 Les 1 Les 1 

09.25 - 10.15 Les 2 Les 2 Les 2 Les 2 Les 2 

10.15 - 10.30 Speeltijd Speeltijd Speeltijd Speeltijd Speeltijd 

10.30 - 11.20 Les 3 Les 3 Les 3 Les 3 Les 3 

11.20 - 12.10  Les 4 Les 4 Les 4 Les 4 Les 4 

12.10 - 13.00 Middagpauze Middagpauze  Middagpauze Middagpauze 

13.00 - 13.50 Les 5 Les 5  Les 5 Les 5 

13.50 - 14.40 Les 6 Les 6  Les 6 Les 6 

14.40 - 15.30 Les 7 Les 7  Les 7 Les 7 

 

 

B. Aanwezigheden 

 

 Bij aankomst op school ga je onmiddellijk naar de speelplaats langs de 

leerlingeningang (via de trappen). 

 Bij het eerste belsignaal ga je naar de rij. Als je om 8u30 

niet op de speelplaats staat, ben je te laat. 

 Als je te laat komt, moet je je melden op het secretariaat. 

Men noteert de reden in jouw agenda. Daarna ga je zo 

snel mogelijk naar de klas. 
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C. Afwezigheden 
 

 Indien je niet naar school kan komen, is het belangrijk dat je ouders de school 

verwittigen voor 9u00 ’s morgens. 

 Je ouders moeten deze afwezigheid verantwoorden met een briefje of met een 

doktersbriefje dat je zo snel mogelijk afgeeft op het secretariaat. 

 Studie-uitstappen, sportdagen of stages behoren tot de normale schoolactiviteiten 

waarop je aanwezig moet zijn.  

 

Briefje van de ouders 

 Vooraan in de schoolagenda bevinden zich briefjes voor afwezigheid. Maximaal 4 

keer per jaar mag je een briefje, ondertekend door je ouders, afgeven voor een 

afwezigheid wegens ziekte.  

 Indien je 1, 2 of 3 dagen afwezig bent wegens ziekte, volstaat een briefje van je 

ouders met de reden van je afwezigheid. 

 

Doktersbriefje  

 Als je vaker dan 4 keer per jaar of langer dan 3 dagen afwezig ben wegens ziekte, 

dan moet je een briefje van de dokter hebben. 

 Ook als je afwezig bent tijdens de proefwerken of tijdens de stage heb je een 

doktersbriefje nodig. 

 Als je om medische redenen niet kan meedoen aan de lessen LO heb je een attest 

van de dokter nodig om dit te bevestigen.  
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Andere 

 Voor afwezigheden om andere redenen heb je op voorhand toelating nodig van 

de directeur. 

 Je heb ook een verklaring nodig als je: 

o Opgeroepen wordt op de rechtbank 

o Naar een begrafenis of huwelijk van een naast familielid moet 

o Deelneemt aan een godsdienstige feestdag (Suikerfeest, Offerfeest, …) 

 

Opvolging 

 Indien je afwezig bent, zullen je ouders verwittigd worden. 

 Indien je zonder toelating de klas of school verlaat, verwittigt de leerkracht het 

secretariaat. Als je afwezigheid te lang duurt, verwittigt men ook je ouders. In 

samenspraak met je ouders kan ook de politie op de hoogte gebracht worden.  

 Wanneer je betrapt wordt op spijbelen, verwittigt men je ouders.  

 Jouw afwezigheden worden opgevolgd door het secretariaat en het CLB.  

 

D. Medicatie 
 

 Als je medicatie moet nemen, dan doe je dit onder toezicht van 

leerlingbegeleiding. Jouw ouders moeten de school hiervan op de hoogte brengen 

via een doktersvoorschrift.  
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2. ALGEMENE GEDRAGSREGELS 

 

A. Gedrag 
 

 Je volgt de algemene beleefdheidsregels. We verwachten een respectvolle 

houding ten opzichte van medeleerlingen en het personeel van onze school. 

 Je volgt opmerkingen van alle personeelsleden op. 

 Indien je vindt dat de opmerking niet terecht is, kan je je mening rustig vertellen 

tegen de persoon die de opmerking maakte, je klastitularis of de 

leerlingenbegeleiding. 

 Iedereen toont respect voor andermans mening, godsdienst en eigendom. 

 Schelden, dreigen, ruw spel, vechten, pesten, roken 

en spuwen zijn niet toegelaten. 

 Stelen kan niet. 

 Fysieke aanrakingen horen niet thuis op school en 

tijdens buitenschoolse activiteiten. 

 Op school spreek je enkel Algemeen Nederlands. 

 

B. Kledij en voorkomen 
 

 Je hebt een verzorgd voorkomen. 

 Petten, mutsen, hoofddoeken, … mogen alleen buiten de schoolgebouwen 

gedragen worden. 

 Tijdens de lessen LO draag je de voorgeschreven kledij (een t-shirt van de school, 

turnbroek en aangepaste schoenen). 

 Tijdens de praktijklessen draag je je werkpak en je veiligheidsschoenen op een 

correcte manier (veters gebonden, werkpak volledig aan, …). Meer informatie vind 

je terug in het werkplaatsreglement. 

 Voor alle praktijklessen en tijdens de les LO worden alle sieraden, juwelen, 

uurwerken en piercings uitgedaan. 

 Je draagt in alle tijden verzorgd schoeisel (bv. geen slippers). 

 De voorgeschreven kledij voor de praktijklessen en de les LO worden regelmatig 

mee naar huis genomen om deze te wassen.  
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3. IN DE LES 

 

A. Algemeen 
 

 Je klastitularis is het aanspreekpunt van jouw klas. Bij hem/haar kan je altijd 

terecht met allerlei vragen of problemen. 

 Je volgt het klasreglement. 

 Je werkt actief mee en doet wat er gevraagd wordt.  

 Je hangt je jas aan de kapstok indien deze voorzien is. Je kan jouw jas ook steeds 

aan de stoel hangen.  

 Je loopt niet uit de klas zonder toestemming. Als je leerkracht je hier toestemming 

toe geeft, krijg je een gangpas. 

 Wanneer je je ziek voelt, vraag je aan de leerkracht of je naar het 

leerlingensecretariaat mag gaan. De leerlingenbegeleiding zoekt dat samen met jou 

naar een oplossing. 

 De brieven die je mee naar huis krijgt, geef je af aan je ouders. Op sommige 

brieven verwacht de school een antwoord. Je bent verantwoordelijk dat het 

antwoord zo snel mogelijk op school aankomt.  

 

B. In de rij 
 

 We vormen één rij per klas. 

 De rij vertrekt na het opnemen van de afwezigheden en als iedereen rustig is. 

 De leerkracht loopt voorop en bepaalt het tempo. Je blijft bij je leerkracht. 

 Bij het naar binnen gaan, wordt even halt gehouden aan het begin en het einde van 

de trap. Je maakt een rustige rij aan de klasdeur. Op signaal van de leerkracht mag 

je binnengaan. 

 Bij het naar buiten gaan, maak je opnieuw een rustige rij. De leerkracht begeleidt 

je klas naar de speelplaats.  
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C. Computergebruik 
 

 Jassen, petten, sjaals, boekentassen, … worden opgeborgen bij de kapstok in het 

klaslokaal je neemt enkel je agenda en pen mee naar je bureau.  

 Je werkt steeds aan de computer die je in het begin van het schooljaar kreeg 

toegewezen. Enkel in opdracht van de leerkracht mag er van plaats gewisseld 

worden.  

 Je blijft steeds achter je PC zitten er wordt niet rondgewandeld door het lokaal 

zonder toestemming.   

 Je logt steeds in met je eigen gegevens.  

 Je zorgt ervoor dat je steeds zuivere handen hebt.  

 Je behandelt alle toestellen met voorzichtigheid. Gebruik geen bruut geweld om je 

opgave op te lossen. De computer doet precies wat je hem beveelt, lukt dit niet 

onmiddellijk … dan ligt de fout meestal bij de gebruiker … en dat ben jij!  

 Je verandert niets aan de huidige instellingen van de toestellen. Veranderen van 

schermbeveiligingen, programma-instellingen …. behoren niet tot je bevoegdheid.   

 Het is niet toegelaten eigen programma’s of spelletjes te installeren op de pc’s.  

 Je hebt alleen toegang tot het internet onder begeleiding van de leerkracht. Het 

bewust bezoeken van niet toegelaten sites wordt bestraft met een tuchtmaatregel.  

 Chatten en het versturen van e-mails zijn verboden en worden bestraft met een 

tuchtmaatregel.  

 Je hebt alleen toegang tot je eigen gegevens.  

 Flatscreens zijn zeer ‘vingergevoelig’: je raakt ze nooit aan met je vingers. Dit 

beschadigt de kristalletjes, je krijgt zwarte vlekken op het scherm die nooit meer 

verdwijnen.  

 De beeldschermen zijn vast gemonteerd en zijn niet draaibaar. Laat ze staan in de 

originele positie.   
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4. OP DE SPEELPLAATS 

 

 Je verlaat nooit de speelplaats zonder toelating van de leerkracht met toezicht. 

 Voor sport of andere activiteiten tijdens de middagpauze komt de verantwoordelijke 

leerkracht je op de afgesproken plaats afhalen. 

 Op de speelplaats zijn enkel de banken om op te zitten. 

 Voetballen of basketballen kan met een lichte plastic bal. 

 Iedereen is medeverantwoordelijk voor de netheid op de 

speelplaats. Je sorteert je afval in de daarvoor voorziene 

vuilbakken. 

 Gevaarlijke voorwerpen zijn verboden (messen, vuurwerk, …). 

 

A. Toiletgebruik  
 

 Tijdens de pauzes heb je genoeg tijd om naar het toilet te gaan. 

 Met uitzonderlijke toestemming van de leerkracht kan je tijdens de lesuren naar 

het toilet gaan met je klas.  

 De toiletruimtes gebruik je niet om gezellig te babbelen of te spelen. 

 Je maakt enkel gebruik van de toiletten die voor de leerlingen bestemd zijn. 

 Je laat het toilet steeds netjes achter.  

 

B. Roken, drugs, alcohol 
 

 Het bezit en/of gebruiken van alcohol, 

verdovende of stimulerende middelen en andere 

drugs is verboden. 

Aanbieden, geven of verkopen van deze 

producten kan ervoor zorgen dat je definitief 

uitgesloten word op school. De politie kan 

ingeschakeld worden.  
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C. Eigendom, GSM en mulimedia 
 

 Van andermans eigendom moet je afblijven. Ze opzettelijk beschadigen is zeker 

niet toegelaten en zal bestraft worden. 

 Gevonden voorwerpen breng je binnen op het leerlingensecretariaat. 

 Waardevolle spullen (bv. portefeuille, GSM, …) neem je altijd mee in de klas of 

laat je in je gesloten kastje.  

 Je bent verantwoordelijk voor je persoonlijke bezittingen (GSM, juwelen geld, …). 

 Uitlenen doe je op eigen risico. 

 Opgelopen schade aan en verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen zijn niet 

verzekerd en kunnen ook niet ten laste gelegd worden van de school of het 

schoolbestuur. 

  

GSM 

 Je mag je GSM op school gebruiken voor en na de schooluren (voor 8u30 en na 

15u30) en tijdens de speeltijden (van 10u15 tot 10u30 en van 12u30 tot 12u55).  

 Je mag je GSM tijdens de speeltijden gebruiken als klok, om muziek te luisteren, 

spelletjes te spelen, iets op te zoeken of te sms’en. 

 Je mag je GSM niet gebruiken om te bellen, foto’s te maken of te filmen.  

 Tijdens de lessen (of op momenten dat dit zo wordt afgesproken) moet je GSM 

uitgeschakeld zijn. Mits toestemming van de leerkracht mag je je GSM gebruiken. 

 GSM’s worden in het begin van de les opgehaald en worden in een afsluitbaar 

kastje achtergelaten. Op het einde van de les krijg je je 

GSM terug.  

 Leerlingen die dat willen kunnen ’s morgens hun GSM 

binnenbrengen op het secretariaat en op het einde van de 

schooldag terug afhalen.  

 

Multimedia 

 Tijdens de speeltijd mag je naar muziek luisteren indien je gebruik maakt van 

oortjes of hoofdtelefoon. 

 Bij misbruik van toestellen waarbij beelden kunnen getoond of gemaakt worden, 

wordt de Wet van Privacy toegepast en volgt een sanctie.  
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5. IN DE EETZAAL 

 

 Het middageten duurt van 12u10 tot 12u30.  

 Iedereen krijgt in het begin van het schooljaar een vaste plaats toegewezen.  

 Aan het begin van de middagspeeltijd vormen we per klas een rij op de 

speelplaats. 

 Een leerkracht van toezicht zal de klassen één voor één naar binnen begeleiden.  

 Bij het naar binnen gaan worden GSM’s en andere multimedia weggestopt.  

 Petten, mutsen, … worden afgezet in de refter. 

 Als alle leerlingen rustig zitten geeft één leerkracht een signaal (bel) en wenst 

iedereen smakelijk eten. Je eet op een rustige manier. 

 Eén leerkracht geeft toestemming om tafel per tafel drank of soep te gaan 

halen. Deze wordt enkel gehaald als je tafel aan de beurt is. Is de leerkracht voorbij 

je tafel, mag je niets meer gaan halen. 

 In de eetzaal mag er op een rustige manier gebabbeld worden met de leerlingen 

aan jouw tafel. 

 Propjes, restjes en flesjes dienen opgeruimd te worden. 

 Als het tijd is geeft de leerkracht toestemming om tafel per tafel naar buiten te 

gaan. Je zet je stoel terug op zijn plaats.  
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6. VERVOER 

 

 Je moet steeds de kortste en veiligste weg nemen van en naar school. In geval 

van twijfel spreek je de correcte weg af met het secretariaat. 

 Bij het begin van het schooljaar deel je mee met welk vervoer je naar school 

komt. 

 Als het vervoer op een andere manier zal gebeuren en/of indien je niet rechtstreeks 

naar huis zal gaan, vraag je eerst de toelating aan het secretariaat. Je hebt 

hiervoor een briefje van je ouders nodig met reden. 

Je zal slechts uitzonderlijk hiervoor de toelating 

krijgen. 

 Bij het begin van het schooljaar kan je vanaf het 

vierde jaar een gratis busabonnement 

aanvragen op het secretariaat.  

 

A. Collectief schoolvervoer 
 

De leerlingen van het 1e, 2e en 3e jaar maken gebruik van het collectief 

schoolvervoer als ze in de omgeving wonen waar deze bussen rijden. Vanaf het 4e 

jaar moet je gebruik maken van het openbaar vervoer. Voor sommige leerlingen kan 

de directie een uitzondering maken.  

 

B. De Lijn 
 

Wanneer je het openbaar vervoer neemt, stap je af aan de halte 

Dilsen Kruispunt. Wanneer je de Lijnbus neemt, houd je je aan 

de afspraken van het busreglement.  

 

C. Eigen vervoer 
 

Je mag je met eigen vervoer van en naar school verplaatsen (fiets, brommer, auto, …). 

Dit wordt met je ouders afgesproken aan het begin van het schooljaar.  
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7. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 

 

A. Begeleiding 
 

 Je klastitularis is het aanspreekpunt van je klas. 

 Bij hem/haar kan je altijd terecht met allerlei vragen of problemen. 

 Je kan naar het leerlingensecretariaat komen als je: 

o Over iets wilt praten 

o Een probleem hebt 

o Ruzie hebt 

o Tot rust wilt komen 

o … 

 De kinesiste helpt leerlingen met schrijf- of motorische problemen. 

 De psychologe en orthopedagoog helpen je met persoonlijke of sociaal-

emotionele problemen. 

 Je kan ook altijd een gesprek aanvragen met een medewerker van het CLB. Je 

kan dit regelen via je klastitularis of leerlingbegeleiding of rechtstreeks een 

afspraak maken met de medewerker van het CLB. 

 

B. Time-out 
 

 Soms word je naar het leerlingensecretariaat gestuurd voor een time-out. Dit kan in 

volgende gevallen: 

o Je kan de les niet op een goede manier bijwonen 

o Je volgt de klasregels niet op 

 Samen met de leerlingbegeleiding wordt de situatie besproken. Afhankelijk van 

de situatie bekijken we wat er op dat moment nodig is: 

o Over het probleem praten 

o Een taak maken 

o Tot rust komen 

o Een oplossing zoeken om op een goede manier 

naar de klas  te gaan 

o … 

 Na een time-out vindt er steeds een herstelgesprek/opdracht plaats indien 

nodig. 
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C. Rapport 
 

 Met Kerstmis, Pasen en op het einde van het schooljaar krijg je een rapport. 

 Je krijgt punten voor oefeningen (BGV), toetsen (GASV) en werkhouding. 

 Je laat het rapport ondertekenen door je ouders en je brengt het zo vlug mogelijk 

terug naar school (behalve in juni). 

 Leerlingen uit het 4e en 5e jaar krijgen ook punten op hun 

stages. 

 Leerlingen van het 5e jaar krijgen examens en 

een kwalificatieproef in aanwezigheid van een 

jury van vakmensen en leerkrachten.  

 

D. Klassenraden 
 

 Er zijn twee soorten klassenraden: 

o De begeleidende klassenraad 

o De delibererende klassenraad 

 De begeleidende klassenraad zal je volgen en helpen bij je studie. Alle 

personeelsleden die met je te maken hebben, maken deel uit van deze raad 

(leerkrachten, paramedici, leerlingbegeleiding, …). Tijdens de klassenraad 

bespreekt men jouw vorderingen en maakt men afspraken om je zo goed mogelijk 

te helpen.  

 De delibererende klassenraad komt alleen samen op het einde van het 

schooljaar. Alle personeelsleden die met jou te maken hebben, maken deel uit van 

deze raad. 

De delibererende klassenraad beslist of je mag overgaan naar een hoger jaar.  

 Op het einde van het 5e jaar wordt er beslist welk getuigschrift je haalt. 

 Men let op: 

o De behaalde punten (percentage) 

o Je evolutie en leerproces 

o Je leerhouding en je gedrag 

o De punten van de stages 

 Als jouw ouders het niet eens zijn met de beslissing van de delibererende 

klassenraad kunnen ze contact nemen met de directeur.  
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ORDE- EN TUCHTREGLEMENT 

 

1. ORDEMAATREGELEN 

 

A. Algemeen 
 

 Je dient je aan de regels uit het 

schoolreglement te houden zoals eerder 

beschreven. 

 Ordemaatregelen zijn lichtere straffen die je 

moeten helpen om je gedrag te verbeteren. 

Alle personeelsleden kunnen de volgende 

maatregelen nemen: 

o Een mondelinge verwittiging: de leerkracht spreekt je aan. 

o Een nota in je agenda: de leerkracht schrijft een nota in jouw agenda. 

Deze moet je laten ondertekenen door jouw ouders. 

o Ouders bellen: er wordt getelefoneerd naar jouw ouders.  

o Herstelgesprek: je maakt het goed met medeleerlingen of leerkracht na 

een incident. 

o Herstelopdracht: je moet een karwei doen (bv. speelplaats opruimen).  

o Iets afgeven: wanneer je iets bij hetb wat niet mag volgens het 

schoolreglement moet je dit afgeven aan de leerkracht. Sommige 

voorwerpen mag je op het einde van de schooldag afhalen op het 

secretariaat (bv. GSM), andere voorwerpen mogen alleen je ouders afhalen 

op school (bv. alcohol, bommetjes, …). 

o Een schrijfstraf: je moet een schrijfstraf maken.  

o Schade vergoeden: de schade die je hebt aangericht, zal je zelf moeten 

terugbetalen (aan een andere leerling, aan de school, …). 

o Strafstudie: je ouders worden gebeld over een strafstudie. Er wordt ook een 

brief naar je ouders gestuurd. De datum van de strafstudie wordt opgelegd 

door het secretariaat. De strafstudie duurt van 15u30 tot 17u00. 
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 Om je te helpen je gedrag aan te passen kan de school gebruik maken van: 

o Begeleiding door leerlingbegeleiding: je kan op afgesproken momenten 

spreken met iemand van leerlingbegeleiding. 

o Begeleiding door psychologe/orthopedagoog: je kan op afgesproken 

momenten spreken met de psychologe/orthopedagoog. 

o Begeleiding door CLB: iemand van het Centrum voor Leerlingbegeleiding 

kan gesprekken hebben met jou of jouw ouders.  

o Een opvolgkaart of gedragskaart: je krijgt een aantal werkpunten waarop 

leerkrachten je beoordelen.  

o Een contract: de school spreekt met jou enkele regels af waaraan je je 

moet houden. In het contract wordt opgeschreven wat er gebeurt als je deze 

regels niet opvolgt. Je ouders, de school en jezelf ondertekenen dit contract.  

 

B. Kruisjessyteem 
 

 Naast bovenstaande ordemaatregelen maken we gebruik van een algemeen 

systeem voor de hele school.  

 We hanteren binnen de school het ‘kruisjessysteem’. Er liggen maatregelen vast 

voor de volgende overtredingen: 

o Te laat komen 

o Agenda niet bij hebben 

o Werk- of turnkledij niet bij hebben 

o Roken op school 

o Gsm of andere multimedia tijdens de lessen 

o Houding ten opzichte van de leerkracht  

o Houding ten opzichte van medeleerlingen  

o Houding in de klas/werkplaats  

o Houding in de eetzaal/op de speelplaats 

 Bovenstaande regelovertredingen worden per leerling bijgehouden in een fiche.  

 Afhankelijk van welke regelovertreding en de frequentie hiervan volgt er een nota, 

een strafstudie of een schorsing.  
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2. TUCHTMAATREGELEN 

 

 Tuchtmaatregelen zijn zwaardere straffen die je krijgt als: 

o Je gedrag het normaal verloop van de lessen onmogelijk maakt. 

o Ordemaatregelen niet helpen om je gedrag aan te passen. 

o Je ernstige overtredingen begaat (bv. diefstal, erge vernielingen, …). 

o Je de waardigheid van de school, het personeel of de leerlingen aantast. 

 

 De volgende tuchtmaatregelen kan de directeur, de klassenraad of het 

begeleidingsteam nemen: 

o Schorsing uit de les: je komt de normale lestijden naar school. Je wordt 

opgevangen in een apart lokaal. Hier maak je taken. Je komt niet in contact 

met andere leerlingen.  

o Schorsing uit de school en omgeving: je komt niet naar school. Je krijgt 

taken mee die je thuis moet maken. De volgende schooldag geef je de taken 

af aan je klastitularis. 

o Voorlopige uitsluiting en verplichting van begeleiding: je mag niet 

meer naar school tot er een begeleiding is geweest (bv. gesprek met 

kinderpsychiater, time-out, …). Deze begeleiding wordt door de directie 

afgesproken met je ouders. 

o Definitieve uitsluiting: je moet van school veranderen. 

 

 De duur van de schorsing wordt vastgelegd door de begeleidende klassenraad. 

Een schorsing kan duren van één dag tot één week. 
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BUSREGLEMENT 

 

1. BUSREGLEMENT COLLECTIEF SCHOOLVERVOER 

 

 Je volgt de opmerkingen van alle busbegeleiders op.  

 Je blijft tijdens de rit op de plaats zitten die de begeleidster aanduidt. Tijdens de 

rit wordt er niet van plaats veranderd.  

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

Uitzondering: er mag gedronken worden bij warm weer.  

 Je mag geen ramen of deuren zelfstandig bedienen.  

 Het is verboden de bus te verlaten op een niet-afgesproken halte. Maar er zijn 

uitzonderingen (vb. je moet afstappen bij de grootouders…). 

 Bij een voorziene afwezigheid verwittig je de busbegeleider.  

 Bij het verlaten van de bus ga je onmiddellijk naar de speelplaats.  

 Jouw ouders zijn verantwoordelijk voor de schade die je aan de bus toebrengt. 

 Wanneer je het busreglement niet naleeft kan je een sanctie krijgen op school. Bij 

elk incident wordt er een nota opgemaakt.  

o Eerste maal: verwittiging van de directie  

o Tweede maal: een straf opgelegd door de directie + contact met de ouders 

o Derde maal: tijdelijke ontzegging van het gebruik van de bus  

o Vierde maal: definitieve ontzegging van het gebruik van de bus  

 HET SCHOOLREGLEMENT IS TEVENS STEEDS GELDIG OP DE SCHOOLBUS.  

 

2. GIDS VOOR DE REIZIGER (volgens de regels van ‘De Lijn’) 

 

A. ‘De Lijn’ denkt aan je veiligheid 

 

 Je staat niet op de treden aan de deur. Dat is gevaarlijk als de deuren open en 

toe gaan. Je moet achter de rode streep of het rode veiligheidsvlak staan.  

 Je blijft niet naast de chauffeur staan: hij moet in de achteruitkijkspiegel kunnen 

kijken. 

 Je gaat steeds zitten op de daarvoor voorziene banken of je houdt je vast aan 

de stangen indien er geen zitplaats is. 

 Als je bent opgestapt, schuif je door. Zo kunnen de reizigers aan de volgende halte 

vlot opstappen en kan de chauffeur beter in de achteruitkijkspiegel kijken. 
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 Je praat niet met de chauffeur wanneer hij aan het rijden is, want hij moet zich 

dan kunnen concentreren. Wanneer de bus stil staat, kan je wel praten met hem. 

 Je laat geen materiaal staan in de doorgangen of voor de deuren. Zo kan 

iedereen er gemakkelijker en veiliger door lopen. Je neemt je boekentas op de 

schoot zodat er steeds iemand naast je kan komen zitten. 

 De chauffeur is verantwoordelijk voor de veiligheid op het voertuig. Aarzel niet hem 

te verwittigen als er iets misloopt. Je kunt daarvoor ook de rode alarmknop 

gebruiken. Opgelet: op misbruik van de alarmknop en de noodopening staat een 

boete van minstens 250 euro.  

 
B. ‘De Lijn’ denkt aan je comfort 

 

 Je eet of drinkt niet in de bus. 

 In de voertuigen en de bushokjes geldt een rookverbod.  

 Je laat geen afval achter. 

 Schoenen horen niet op een zetel. 

o Je riskeert een boete van minstens 107 euro indien je bovenstaande 

regels niet volgt.  

 Je staat jouw zitplaats af indien er oudere mensen of zwangere vrouwen 

opstappen. Dit is beleefd en vriendelijk tegenover de mensen die minder goed te 

been zijn.  

 

C. ‘De Lijn’ en wederzijds respect 

 

 Je valt de andere reizigers of de chauffeur niet lastig.  

 Je mag naar muziek luisteren, maar zet het niet te luid.  

 Hinder of vertraag het voertuig niet. 

 Je volgt de aanwijzingen van de chauffeur en het controlepersoneel. 
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