
LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2022-2023 
 

GEMEENTEBUS  MAXIMUM 31  LEERLINGEN  voor leerlingen uit Groot-Beveren 
 

 

 

ROUTE: PROSPERPOLDER – KIELDRECHT – VERREBROEK - GTI   
REGELING ONDER VOORBEHOUD – WIJZIGINGEN ZIJN STEEDS MOGELIJK 

7.25 uur: PROSPERPOLDER – KERK 

7.35 uur: KIELDRECHT HOEK KOUTERSTRAAT- MERODESTRAAT 

7.38 uur: KIELDRECHT DORP (bushalte DE LIJN) 

7.40 uur: KIELDRECHT GEMENESTRAAT (bushalte DE LIJN) 

7.45 uur: VERREBROEK DORP (bushalte DE LIJN) 

8.00 uur: GTI 
 

Terugreis met bediening van de haltes in omgekeerde volgorde met vertrek aan de school om 12.05 uur  

(’s middags) of om 16.40 uur (’s avonds) 

 

TARIEVEN  
 
 

 Inwoners Groot Beveren 

  1ste kind 2e kind 3e kind 

Eerste trimester € 70,50 € 56,40 € 26,00 

Tweede trimester € 50,25 € 40,20 € 16,00 

Derde trimester € 40,50 € 32,40 € 14,00 
 

Het is enkel mogelijk om per volledige periode in te schrijven en dit steeds voor de heen- én voor de terugreis.  

Afwijkingen hierop zijn uitgesloten. 

 

VOORRANGSREGELS 
 

De capaciteit van de gemeentebus is beperkt tot 31 leerlingen. 

Dit kan er toe leiden dat wij niet aan iedereen die dit wenst een plaatsje kunnen toewijzen. 

Daarom gelden volgende voorrangsregels: 

1. Er wordt voorrang gegeven aan leerlingen van het 1ste jaar, daarna 2e jaar, 3e jaar… 

2. Als we aan een bepaald jaar niet meer alle leerlingen een plaats kunnen geven zal de datum van 

ontvangst van betaling de volgorde bepalen. 

3. Om deze voorrang te bepalen komen alle ontvangen betalingen t.e.m. 21/08/2022 in aanmerking. Als 

we uw inschrijving of betaling dus pas na deze datum ontvangen, geldt bovenstaande voorrangsregel 

niet meer. Enkel als de capaciteit van de bus nog niet volledig benut is kunnen we dan nog een plaats 

toekennen. Dit zal dan gebeuren op betaaldatum. 

 

INSCHRIJVING 
 

Wenst u in te schrijven voor dit vervoer? 

1. Stuur een mail naar isabelle.van.de.velde@beveren.be en naar martine.schelfhout@beveren.be met 

vermelding van naam leerling, adres, telefoonnummer + klas van inschrijving + gekozen 

opstapplaats 

2. Breng onmiddellijk de betaling in orde:  

€ 70,50 op rekening BE84 7376 0355 5059 – GTI leerlingenrekening 

Mededeling: SCHOOLBUS 2022-2023 1e trim + naam leerling 
 

 

Nog dit ter info:  

Een mogelijk alternatief zijn de bussen van De Lijn. De jaarprijs van een Buzzy Pazz is dezelfde als de jaarprijs voor de 

schoolbus. U kan dan wel het ganse jaar door gebruik maken van alle bussen en tramstellen van De Lijn. 

Met de routeplanner van “De Lijn” kan u de beste verbinding zoeken https://www.delijn.be/nl/routeplanner/ 
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