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INFO SCHOOLBUSDIENST 

 

 

 

Geachte ouder 

Beste leerling 

 

Onze school beschikt over een eigen schoolbusdienst om leerlingen op een veilige manier van 

en naar de school te vervoeren.  De trajecten van onze schoolbussen zijn bepaald. Van alle 

busgebruikers wordt verwacht dat zij de trajecten op smartschool of de website van de school 

nakijken. 

 

Om gebruik te kunnen maken van de schoolbusdienst hebben de leerlingen hetzij busjetons 

hetzij een busabonnement nodig. 

 

Busjetons (= 1,80 euro) worden elke schooldag te koop aangeboden aan het 

leerlingensecretariaat en zijn bestemd voor leerlingen die af en toe van het busvervoer willen 

gebruik maken. 

 

De andere leerlingen dienen te beschikken over een busabonnement. De aanvraag gebeurt via 

de website van de school (sgilennik.be/account) en wordt onmiddellijk online betaald. 

 

Er kan een keuze gemaakt worden uit: 

- een jaarabonnement 

  ochtend + avond 

  enkel ochtend 

  enkel avond 

- een trimesterabonnement 

  ochtend + avond 

  enkel ochtend 

  enkel avond 

 

Afwijkingen zijn niet mogelijk. Er moet dan met busjetons worden gewerkt. 

 

De kostprijs van de abonnementen is afhankelijk van de afstand van en naar de school. 
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Om een vlot en veilig verloop van het leerlingenvervoer mee te helpen waarborgen, willen we 

graag enkele afspraken maken: 

 

- Een jaarabonnement dat begin van het schooljaar wordt aangekocht, wordt tijdens het 

schooljaar niet meer omgeruild of terugbetaald. 

- Een verlenging van een abonnement wordt door de leerling zelf aangevraagd via de 

website van de school. Het oude trimesterabonnement wordt ingeleverd bij ontvangst 

van het nieuwe. 

- Bij diefstal wordt gratis een nieuwe abonnementskaart overhandigd mits het 

voorleggen van een officieel document (b.v. politie) waaruit de diefstal blijkt. 

- Bij verlies of beschadiging van het abonnement vraagt men via de website van de 

school een duplicaat aan. Dit wordt onmiddellijk online betaald (kostprijs € 5,20).  

-  Wanneer een abonnement om een of andere reden beschadigd is, wordt het 

vervangen na het inleveren van het beschadigd exemplaar. 

- Het abonnement dient bij elk gebruik van de bus spontaan aan de busbegeleider 

getoond te worden (behalve bij vervoer voor schoolactiviteiten).  De leerlingen die 

herhaaldelijk het abonnement vergeten of weigeren het spontaan te tonen, zullen 

gesanctioneerd worden. 

- Eten en/of drinken op de bus is verboden. 

- Indien er gordels aanwezig zijn in de bus, dient men deze te gebruiken. Bij een 

eventuele politiecontrole kan de leerling beboet worden bij het niet dragen van de 

gordel. 

- Eventuele beschadigingen aan het interieur van de bus door de leerling zal volledig op 

deze verhaald worden. 

- Er wordt verwacht dat de leerling een vijftal minuten voor het vermelde uur aan de 

opstapplaats aanwezig is. 

 Er wordt geen enkele andere opstap- of afstapplaats toegestaan dan deze vermeld op 

het abonnement. Enkel mits schriftelijke gehandtekende aanvraag van de ouders kan 

een afwijking voor een andere halte toegestaan worden. 

- Na het verlaten van de bus bevinden de leerlingen zich niet meer onder de 

verantwoordelijkheid van de begeleider. 

- Bij niet naleven van het busreglement of wangedrag van de leerling kan door de 

directie het gebruik van de bus tijdelijk of definitief ontzegd worden. 

 

We rekenen erop dat deze afspraken steeds stipt nageleefd zullen worden. Voor eventuele 

nadere inlichtingen kan u steeds terecht bij de algemeen directeur mevr. Lieve De Smet of bij 

de busverantwoordelijke mevr. Patsy Vanderdeelen via smartschool of de website. 
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TARIEVEN BUSABONNEMENTEN SCHOOLJAAR  2022 - 2023 

 

 

       

            

Zones jaar- 1ste 2de 3de 1+2+3 bus- 

  abon. trim. trim. trim.   jetons 

              

1 270 124 91 86 301 1,80 

              

2 274 126 92 87 305   

3 291 133 97 92 322   

4 307 141 103 97 341   

5 324 149 109 103 361   

6 340 156 114 108 378   

7 348 160 116 110 386   

 

 

 

 

 
  


