
Beste ouders en/of verzorgers,

Uw kind kan weer opgegeven worden voor het schoolvervoer voor het schooljaar 2020/2021. 
De volgende informatie is daarvoor van belang.

De kosten voor het schooljaar 2020/2021 zijn als volgt:
Binnen de 6 kilometer:
Een heel schooljaar: € 85,00 1e kind 1 dag per week

€ 70,00 volgende kind(eren) 1 dag per week
halve rit: € 50,00 per kind 1 dag per week

Buiten de 6 kilometer:
Een heel schooljaar: € 105,00 1e kind 1 dag per week

€ 90,00 volgende kind(eren) 1 dag per week
halve rit: € 60,00 per kind 1 dag per week

Wij proberen iedereen te plaatsen, maar vragen wel uw begrip als dat op enig moment eens niet 
zou lukken. Vooral aan de ouders van de kinderen uit de groepen 5 t/m 8.

Belangrijk: 
Lever uw formulier op tijd in, dan hoort u voor de zomervakantie of uw kind geplaatst kan worden!
Tijdens de zomervakantie vindt er geen communicatie plaats over het schoolvervoer.
Wijzigingen op uw eerdere aanvraag worden vanaf ingang van het nieuwe schooljaar behandeld.

Met vriendelijke groeten,
Wendy Dekker en Thea Velzeboer

Leerlingenvervoer 2020/2021



HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN

1. Wanneer uw kind niet meerijdt met het busje, van of naar school, geeft u dit dan a.u.b. op tijd door aan de chauffeur! 
U kunt bellen, sms-en of appen dus maak daar gebruik van! 
Het telefoonnummer is 06-47964760
Dan heeft de chauffeur de mogelijkheid om ritten samen te voegen of te wijzigen, 
zodat andere kinderen wellicht eerder op school of thuis kunnen zijn!

2. De kinderen worden thuis opgehaald.
Omdat de chauffeur aan een strak tijdschema gebonden is, zorgt u ervoor dat uw kind klaar staat vanaf 07.30. Over ophaaltijden wordt NIET gediscussieerd, de chauffeur bepaalt!
Het streven is om ervoor te zorgen dat alle kinderen tussen 16.00 en 16.15 weer zijn thuisgebracht.

3. De route wordt vastgesteld door de chauffeur. De "ophaaltijd" kan per vervoersdag verschillen. Uit
ervaring moet blijken hoe laat deze is. Dit geldt ook voor de “thuisbrengtijd”. 

4. Na aankomst op school worden de kleinere kinderen in de school afgeleverd.

5. Het schoolbusje rijdt om 15.10 uur bij de Lourdesschool weg i.v.m. drukte/veiligheid.

6. In geval van calamiteiten, b.v. gladheid, storm, bepaalt de chauffeur of op dat tijdstip al of niet
kan worden gereden. U wordt hiervan dan telefonisch op de hoogte gesteld. 

7. Het is verplicht om waar mogelijk de autogordels te gebruiken.

8. Van de kinderen wordt in het busje ordelijk gedrag verwacht, waarbij de oudere kinderen een
voorbeeldfunctie hebben. Er wordt in de bus niet gescholden en we blijven van elkaar af!
De chauffeur is niet in staat om opstandjes tussen kinderen onderling te sussen tijdens het rijden.
Heeft u vragen over gebeurtenissen tijdens de busrit, vraag dan de chauffeur om uitleg!

9. Wanneer er omstandigheden zijn waardoor de chauffeur de bus niet kan rijden, proberen wij in 
eerste instantie een reservechauffeur te regelen. Mocht dat ook niet lukken, dan proberen we via
de A.O.V. de kinderen naar school te vervoeren.

10. Bij het plannen van het vervoer krijgen kinderen uit groep 1 t/m 4 (met eventuele broers/zussen) 
voorrang.

11. U dient zich te houden aan een betalingstermijn van 30 dagen.
Bij in gebreke blijven komt de mogelijkheid tot gebruik van het busvervoer te vervallen.

12. Bij tussentijdse opzeggingen volgt geen teruggave van betaling. 

Belangrijk om te weten:

>>>> De chauffeur is verantwoordelijk voor de kinderen in  de bus. Zij/hij is dus niet in de gelegenheid
uw kind naar de deur te begeleiden. 
Wij vragen hiervoor uw begrip en verwachten daarom dat u zelf uw kind opwacht of in ieder geval
iets daarvoor geregeld heeft.

>>>> Omdat niet elke dag de route hetzelfde is kan het zijn dat uw kind niet altijd op hetzelfde tijdstip 
opgehaald of thuis gebracht wordt. Wel kunnen wij u mededelen dat dit in de ochtend tussen 7.30 uur
en 8.15 uur is. Vanwege de inmiddels vele en volle ritten verzoeken wij u dringend ervoor te zorgen
dat uw kind dan ook om 7.30 uur klaar staat. 

>>>> Houdt u er a.u.b. rekening mee dat er ook zo nu en dan een reserve-chauffeur rijdt? 
Het zou zomaar kunnen zijn dat het dan net even anders gaat dan u gewend bent!
Uw kind zal niet eerder dan 7.30 uur opgehaald worden of later dan 16.15 uur worden thuisgebracht.



 

NAAM 1E KIND ……………………………………………………………………………………Groep:………………….
ADRES …………………………………………………………………………….
POSTCODE/WOONPLAATS …………………………………………………………………………….
TELEFOONNUMMER …………………………………………………………………………….
E-MAIL ADRES …………………………………………………………………………….

Afwijkend adres voor ophalen/thuis brengen*: ………………………………………………….
Adres      BINNEN /BUITEN     de 6 kilometer*

NAAM 2E KIND ……………………………………………………………………………………Groep:………………….

Afwijkend adres voor ophalen/thuis brengen*: ………………………………………………….
Adres      BINNEN /BUITEN     de 6 kilometer*

NAAM 3E KIND ……………………………………………………………………………………Groep:………………….

Afwijkend adres voor ophalen/thuis brengen*: ………………………………………………….
Adres      BINNEN /BUITEN     de 6 kilometer*

Wensen gebruik te maken van: Een heel schooljaar ja/nee *

Wensen gebruik te maken van onderstaande vervoersdagen:

Maandag hele rit/halve rit * (bij halve rit: ochtend/middag*)
Dinsdag hele rit/halve rit * (bij halve rit: ochtend/middag*)
Woensdag hele rit/halve rit * (bij halve rit: ochtend/middag*)
Donderdag hele rit/halve rit * (bij halve rit: ochtend/middag*)
Vrijdag hele rit/halve rit * (bij halve rit: ochtend/middag 12.00uur*)

Ik meld mij wel/niet* aan als reserve chauffeur.

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Dit inschrijfformulier vóór 30 juni  2020 inleveren bij of mailen naar:

Wendy Dekker
Johannes Doustraat 3
1462 MP Middenbeemster
Tel: 0657947887
Mail: wendy-dekker74@hotmail.com

Inschrijfformulier 2020/2021


