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a) Taken chauffeur: 

1. Haalt de busbegeleiding, op de met de directie afgesproken plaats, op. (Normaliter aan school) 

2. Wacht indien nodig aan elk adres tot het afgesproken uur. 

3. Heeft niet het recht leerlingen te straffen 

4. Kan leerlingen de toegang tot de bus niet weigeren indien de begeleider ze toelaat of indien zij 

vermeld staan op de leerlingenlijst 

5. Mag het voertuig niet onnodig verlaten tijdens de rit 

6. Mag niet stoppen op niet-voorgeschreven haltes 

7. De chauffeurs van de bussen die de overstapplaats aandoen: 

 Wachten ’s morgens tot de transfertbussen aanwezig zijn alvorens de deuren te openen. 

 Mogen ‘s namiddags of op de woensdagmiddag slechts hun deuren openen nadat, door de 

overstapverantwoordelijke, het signaal tot de overstap gegeven is. Alleen de leerlingen die 

onder begeleiding worden overgebracht mogen eerder de bus verlaten onder de 

verantwoordelijkheid van de respectievelijke scholen. 

8. Kijkt, bij het beëindigen van zijn dienst, na of er niemand op de bus is achtergebleven. 

9. Is verantwoordelijk voor het invullen van het rittenblad 

 

b) Taken begeleiding: 

1. Staat in voor de orde, netheid en tucht in de bus 

2. Bedient de manuele deuren en ramen 

3. Helpt de leerlingen in- en uitstappen 

4. Is aanwezig op de bus voor de eerste leerling opstapt 

5. Is verantwoordelijk voor het invullen van het aanwezigheidsblad 

6. Verlaat het voertuig niet onnodig tijdens de rit 

7. Laat het voertuig niet stoppen op niet-voorziene haltes 

8. Laat geen personen of niet vermelde leerlingen opstappen (wel gemandateerden) 

9. Kijkt, nadat de leerlingen de bus verlaten hebben, na of er niemand is achtergebleven. 

 

c) Taken ouders: 

1. Zij zorgen ervoor dat de leerling tijdig klaar staat aan de afgesproken halte bij het ophalen van de 

leerling. 

2. Zij zorgen ervoor dat er tijdig iemand aanwezig is op de afstapplaats van de leerling. 

 


