VRIJE GES. BASISSCHOLEN
KLOOSTERSTRAAT 9
3670 MEEUWEN-GRUITRODE

SCHOOLBUSVERVOER

Beste Ouders,
Het nieuwe schooljaar is weer gestart !
Rond het busvervoer willen wij graag volgende informatie geven :
TARIEVEN voor het busvervoer tijdens het schooljaar 2019-2020.
2 maal per dag :

1ste

Per jaar
1° trimester
2° trimester
3° trimester

kind
€ 163.00
€ 73.50
€ 63.00
€ 47.50

Lager onderwijs
Vanaf 2de kind
€ 147
€ 66
€ 57
€ 43

1ste

kind
€ 126.00
€ 58.00
€ 47.50
€ 37.00

Kleuteronderwijs
Vanaf 2de kind
€ 113
€ 52
€ 43
€ 33

1 maal per dag :
1ste
Per jaar
1° trimester
2° trimester
3° trimester

€
€
€
€

kind
84.00
37.00
31.50
26.50

Lager onderwijs
Vanaf 2de kind
€ 76.00
€ 33.00
€ 27.50
€ 23.50

1ste
€
€
€
€

kind
63.00
31.50
26.50
21.00

Kleuteronderwijs
Vanaf 2de kind
€ 57
€ 28
€ 24
€ 19

AANDACHT :
❑

❑

❑

Wie wenst gebruik te maken van het schoolbusvervoer moet ingeschreven zijn zodat wij de
nodige aanpassing voor de routes kunnen plannen voor het ganse jaar !
Wil bijgevoegd inschrijvingsformulier volledig invullen en onmiddellijk terug bezorgen aan de
school.
rekeningnummer : BE 27 0682 1321 0673

Met de medewerking en goede wil van iedereen kan alles degelijk gepland worden en
is een regelmaat mogelijk voor iedereen !!
Hartelijke groeten,
De directies.

VRIJE GES. BASISSCHOLEN
KLOOSTERSTRAAT 9
3670 MEEUWEN-GRUITRODE
INSCHRIJVINGSFORMULIER

SCHOOLJAAR 2019 - 2020

FAMILIE : …………………………………………………………………………..
STRAAT : …………………………………………………………………………...
te 3670 MEEUWEN-GRUITRODE
wenst gebruik te maken van het schoolbusvervoer (uw keuze aankruisen)
2 maal per dag

O ’s morgens en ’s avonds

1 maal per dag

O ’s morgens
O ’s avonds

NAAM VAN DE KINDEREN

KLAS

Enkele afspraken te ondertekenen voor akkoord :
De leerlingen moeten tijdig klaar staan aan de voorziene halte, in aanwezigheid van een
volwassene. De verantwoordelijkheid van de begeleiding begint pas na het opstappen.
De leerlingen dienen de begeleiding te gehoorzamen. Zij blijven tijdens het vervoer op de
plaats zitten die door de begeleiding toegewezen wordt en dragen de veiligheidsgordel.
Bij het niet naleven van de regels worden ouders door directie gecontacteerd.
Er mag op de bus niet gesnoept, gegeten of gedronken worden.
De kosten van eventuele beschadigingen aan het voertuig berokkend door een kind worden
verhaald bij de ouders.
De deur mag niet geopend worden zonder toestemming van de begeleiding.
Je regelt als ouder de organisatie via het secretariaat.
Ouders verwittigen de begeleiding bij eventuele afwezigheid of wijziging van de afgesproken
organisatie : Ceyssens Lisette 011/79 29 51 of 0497/24 68 23.
Ik, ondergetekende, geef de verantwoordelijkheid voor mijn kinderen af na het instappen in
de bus en neem de verantwoordelijkheid terug op bij het afstappen van de bus. De
begeleiding ziet toe en helpt bij het op- en afstappen aan de school en begeleidt de kinderen
tot aan de schoolpoort.
Voor akkoord,
Handtekening,

In te vullen indien de op- of afstapplaatsen verschillend zijn van het bovenstaande adres :
opstapplaats(en) : …………………………………………………
afstapplaats(en) : ………………………………………………….

