Katholiek Basisonderwijs van KORZO
ON: 0410.414.621
Vrije Gesubsidieerde Basisschool “Sint-Leonardus”
Stationsstraat 16 3440
Zoutleeuw
www.gvbszoutleeuw.be
Samen op weg!

Leerlingenvervoer

2021 - 2022

Ondertekende (n), ouder (s) van
…………………………………………………………………………………… (naam + voornaam) uit klas ……..
□

geven de toestemming dat hun kind alleen naar huis/ bushalte gaat.
(omkringen wat past)

□

Dit op de dagen: maandag – dinsdag – woensdag – donderdag – vrijdag
geven aan dat hun kind met de rij naar de opvang gaat.

□

Dit op de dagen: maandag – dinsdag – woensdag – donderdag – vrijdag
halen hun kind altijd af op de speelplaats dadelijk na schooltijd.

(omkringen wat past)

(Leerlingen wachten steeds op de speelplaats en niet aan de schoolpoort.)

De leerlingen worden dus ofwel opgehaald om 16.00 u of stappen/fietsen op zelfstandige basis naar
huis/bushalte.
Wanneer ouders hun toestemming hiertoe niet geven of wanneer de leerlingen niet opgehaald worden, gaan de
leerlingen automatisch naar de opvang.
Voor alle andere bestemmingen kan onze school geen begeleiding voorzien.

Om de veiligheid van de leerlingen zoveel mogelijk te garanderen, willen we duidelijk stellen dat de rij naar de
opvang als eindbestemming steeds de opvang zelf heeft.
Leerlingen verlaten deze rij onderweg niet om naar een andere bestemming te gaan.
De leerlingen kunnen pas opgehaald worden aan de ingang van de opvang zelf.
De andere leerlingen gaan op zelfstandige basis naar hun eindbestemming wanneer de school geëindigd is.
De ouders dragen dan de verantwoordelijkheid.

De schoolverzekering dekt steeds ongevallen van leerlingen op weg van en naar school.
Te Zoutleeuw, op ….. / ……. / 20

Handtekening ouders
……………………………………………………..

……………………………………………………..

Indien u gescheiden leeft, gelieve gegevens op achterzijde nogmaals in te
vullen.
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