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Uitgangspunt:
De kinderen kunnen volgens hieronder vermelde voorwaarden gebruik 
maken van het gemeenschappelijk leerlingenvervoer. 

Het stadsbestuur wil iedere burger erop wijzen dat kiezen voor gemeen-
schappelijk leerlingenvoervoer een bewuste keuze dient te zijn met zo 
mogelijk een vast patroon gedurende het schooljaar. 

Waarom vragen wij dit van u?
Organisatorisch vergt dit vervoer heel wat inspanningen van diverse men-
sen en wij wensen dat iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid opneemt. 
Dank voor uw begrip.

Kan mijn kind op de bus?
Voorrang
Kinderen die volgens de wet ‘rechthebbend’ zijn,  
kunnen altijd mee met de bus. Deze kinderen 
rijden gratis mee.

 

Wat betekent ‘rechthebbend’ zijn?
Bepaalde kinderen kunnen met voorrang gebruik maken van gemeen-
schappelijk leerlingenvervoer.  
Dat zijn:

 � kinderen die les volgen in het buitengewoon onderwijs of
 � kinderen in het gewoon onderwijs die 

+ meer dan 4 km van de school van hun keuze wonen
+  én dan geen enkele school van hetzelfde onderwijsnet voorbijrijden. 

Vb. Er is een vrije basisschool om de hoek, maar je wil je kind inschrijven in 
de vrije basisschool aan de andere kant van de stad. Je hebt geen recht 
op leerlingenvervoer.

Vb. Je kind gaat naar het gemeenschapsonderwijs 5 km van je woning.  
Er is geen school van het gemeenschapsonderwijs dichterbij. Je hebt 
recht op leerlingenvervoer. 

Andere kinderen kunnen mee:
 � als het gezin in Geel woont;
 � én het kind méér dan 2,4 km van zijn woning naar school gaat.  

Er mag géén school van hetzelfde onderwijsnet dichterbij zijn 
tenzij de leerling er niet terecht kan omwille van een inschrij-
vingsstop voor dat leerjaar.  
Deze afstand wordt berekend vanaf het thuisadres naar de school én 
van de school naar het thuisadres. Als één van beide afstanden kleiner 
is dan 2,5 km kan de leerling geen gebruik maken van het leerlingen-
vervoer. (vb. verschil in afstand kan wijzigen door éénrichtingsverkeer)

 � Er is voor de leerlingen van de Leunen één opstapplaats ter hoogte 
van Zwaluwenstraat 22. 

	 •	Kinderen	uit	de	volgende	straten	dienen	naar	deze		 	
 opstapplaats te komen: Duivenstraat, Reigerstraat,   
 Patrijzenstraat, Eendenstraat, Zwaluwenstraat, Koekoekstraat, 
 Wielewaalstraat, Eksterstraat, Mezenstraat, Sijsjesstraat,   
 Spreeuwenstraat en Zwanenstraat.
	 •	Volgende	straten	behoren	niet tot deze opstapplaats:   
 Rauwelkoven, Groenstraat, Gooreind.

 � Deze kinderen betalen een jaarlijkse vergoeding van 52 euro  
vóór 1 oktober.  
 
Wie kan niet mee op de bus?

 � Kinderen die naar school gaan op een afstand kleiner dan 2,5 km, 
hierdoor verdwijnt de opstapplaats Drijhoek 27.  
Enkel de rechthebbende leerlingen (buitengewoon onderwijs) kunnen vanuit 
Drijhoek gebruik maken van het leerlingenvervoer.

 � Je kind volgt gewoon basisonderwijs en je woont niet in Geel;
 � Kinderen uit het 6de leerjaar. 

Mijn kind gaat na school nog naar de buitenschoolse 
kinderopvang met de bus. Kan dit nog?
Neen. Het vervoer van en naar de buitenschoolse kinder opvang verloopt 
niet meer via het gemeenschappelijk leerlingenvervoer van de scholen. 

In	het	6de	leerjaar	met	de	fiets	naar	school	rijden,	vormt	een	goede	voorbereiding	
voor het secundair onderwijs. De middelbare school ligt vaak verder weg dan de 
basisschool	en	zo	oefent	je	kind	alvast	zijn/haar	fietsvaardigheden.	



Vragen of meer weten?
Businfolijn:  014 56 64 95 | businfolijn@geel.be
Bereikbaar maandag t.e.m vrijdag in de namiddag.


