
Bus reglement vervoer Flevopolder 

Welkom in onze bus! 

De volgende regels gelden in de polder bus: 

 We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor wat er in de bus gebeurt. Wees dus zuinig 

op de bus! 

 Doe je gordel om, mits die aanwezig is. 

 Er wordt niet gerookt. 

 Voeten blijven op de grond, niet op stoelen of banken. 

 Eten en drinken is niet toegestaan. 

 Gooi je afval in de daarvoor bestemde afvalbakken/zakken. 

 Leid de bestuurder niet af. 

 Muziek luisteren mag alleen met een headset. 

 Geen geschreeuw in de bus. 

 Dakluiken blijven dicht; dit zijn nooduitgangen. 

 De bus rijdt volgens de verstrekte dienstregeling en wacht niet op laatkomers. 

 Als er een vriend(in) mee wil reizen in de bus kunt u per mail vragen naar de 

mogelijkheden oudercommissie.dronten.lelystad@hotmail.nl 

 Bij schade zal de vervoerder de kosten verhalen op de veroorzaker. Als de veroorzaker 

niet bekend is zullen de kosten verhaald worden op alle ouders. 

 Wanneer er door omstandigheden geen bus rijdt (bv. Weeralarm) dan staat dit tijdig 

vermeld op de website van het Greijdanus. 

 

Gevolgen bij overtreding bus reglement 

De 1e keer krijgt de leerling een waarschuwing van de bestuurder van de bus. 
 
De 2e keer krijgt de leerling een waarschuwing van de bestuurder en geeft Marion Reizen de 
naam van de leerling door aan de vervoerscommissie. Een lid van de vervoerscommissie zal 
contact opnemen met de ouder van de leerling. 
 
Bij de 3e keer zal er in overleg met alle partijen een termijn worden afgesproken dat de leerling 
geen gebruik mag maken van de bus. Deze termijn zal zich bevinden tussen de 1 en 4 weken. 
De kosten voor alternatief vervoer zijn voor rekening van de ouders/verzorgers van de leerling. 
 
 

Pestgedrag in de bus 
 
Onze bus is een veilige bus voor iedereen. We hebben respect voor elkaar. In de bus wordt niet 
gepest. Ook in geval van pesten worden bovenstaande sancties gehanteerd. 
 

Goede reis gewenst! 
 
Vervoerscommissie Flevopolder 
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