
Belangrijke INFO       
 
Nieuwe richtlijnen voor organisatie en facturatie van busvervoer voor leerlingen Scholengroep 11 
vanaf september 2018. 
 
Het leerlingenvervoer wordt geregeld en gefinancierd door Scholengroep11. 
De TintelTuin is een GO!-school. Opmerkingen over de nieuwe bijdrage, kunnen rechtstreeks gericht aan 
scholengroep 11, Rerum Novarumlaan 1 te Kessel-Lo. Bedenkingen bij de organisatie van het busvervoer 
kunnen gericht worden aan  schoolraad@tinteltuin.be  
 
We hebben in schooljaar 17-18 als school de opdracht van de Raad van bestuur Scholengroep 11 gekregen om 
te onderzoeken of de schoolbus echt een noodzaak is in scholen met ophaaldienst/leerlingenvervoer. We 
hebben dit gedaan omdat het busvervoer een sterk verlieslatende post op de begroting is.  
Dit zorgt ervoor dat deze gelden niet kunnen gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden voor àlle leerlingen.  
De analyse over het gebruik van de bus en de kosten werd ondertussen voorgelegd aan de Raad van Bestuur 
van de Scholengroep, die aan enkele scholen het advies heeft gegeven om de ophaaldienst volledig of 
geleidelijk aan af te schaffen.  
Voor de TintelTuin en een paar andere scholen is dat niet het geval en blijft de ophaaldienst georganiseerd 
worden.  
Wel dienen we als school van Scholengroep 11 en het GO rekening te houden met de nieuwe richtlijnen die ons 
gegeven werden omtrent hogere kost en facturatie (zie onder). 
 
Daarnaast is er een nieuw inschrijvingsformulier waarbij we jullie vragen om voor eind augustus een keuze te 
maken in vaste weekdagen (elke dag of wekelijks) zodat er consequenter gebruik wordt gemaakt van het 
busvervoer waarvoor je intekent. Er zal voortaan minder flexibiliteit mogelijk zijn (dus niet meer ‘soms’ of ‘af en 
toe’). We zullen het leerlingenvervoer volgend schooljaar verder monitoren en analyseren om te onderzoeken 
of er misschien op sommige momenten een bus minder kan rijden als deze niet voldoende bezet blijkt.  
Naast de middelen die hierdoor voor onze kinderen en ons onderwijs zullen vrij komen, is dit ook een 
ecologische overweging waar we ons als school toch ook kunnen in vinden. 
 
Een eerste aanpassing zal al vanaf september in voege treden. We stelden vast dat er in de eerste schoolweek 
van september weinig kinderen met de bus heen en weer school komen, bijgevolg rijdt in die 1

e
 week (tussen 3 

en 7 september 2018) enkel de grote schoolbus de lange rit (zoals voordien op vrijdag). Vanaf 10 september 
rijden wel nog de grote en de kleine bus dagelijks, behalve -zoals nu- op vrijdagen voor de vakantie van Kerst, 
Pasen en zomer. 
 

Niet-rechthebbende leerlingen betalen een bijdrage omdat er zich binnen de 4 km van hun 
woonplaats de TintelTuin of een andere GO!-school bevindt.  
Voor het schooljaar 2018 – 2019 worden voor de bus van de ophaaldienst die het traject tussen de 
woonplaats en de school aflegt, voor niet – rechthebbende leerlingen volgende tarieven gehanteerd:  

 Kleuter: 53 EUR per schooljaar (op elke instapdatum) 

 Lagere schoolkind : 
1ste kind: 209 EUR per schooljaar 

     2de kind: 167 EUR per schooljaar 
     3de kind en volgende: 53 EUR per schooljaar 

 Vervoergarantie *(leefloon, asielzoeker, bijzondere jeugdzorg): 43 EUR per schooljaar  

 Verhoogde tegemoetkoming *(attest WIGW): 53 EUR per schooljaar 
* Ouders bezorgen voorafgaandelijk aan het vervoer een attest aan de school. 

 
Voor de rechthebbende leerlingen is de bus van de ophaaldienst gratis. Dit zijn leerlingen die meer 
dan 4 km van de TintelTuin of van een andere  GO!-school wonen. 
 
Nieuwe ouders die graag willen weten of ze wel of niet een bijdrage moeten betalen kunnen dit vragen op het 
secretariaat. 

 
De facturatie voor het volledige schooljaar gebeurt op 2 tijdstippen: september en januari.  
Ouders ontvangen een factuur van de school via e-mail.  
Vragen hierover kunnen telefonisch of in gesprek opgenomen worden met de coördinator van de 
school. 
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