
 
 

 
 
 

Menen, 29 augustus 2019 
 
 
 
 
……………………      Klas : ……………… 
 
Regeling busvervoer begin schooljaar 
 
Beste leerling, ouder, 
 
Je kan gebruik maken van de schoolbus voor het schooljaar 2019-2020 
 
Graag geven we volgende belangrijke informatie mee. 
 

▪ Volgende opstapplaatsen worden voorzien tijdens het schooljaar 2019-2020. De 
opstapplaats waar je verwacht wordt op te stappen hebben we omcirkeld. Het 
normale uur waarbij de leerlingen kunnen opstappen is aangegeven. De eerste 
schooldag wordt daarop een uitzondering gemaakt. (15 minuten later) 
 

Kleine schoolbus (Mercedes)  
 
1. Moorsele Kruispunt Oude tramstraat, Wittemolenstraat, Damberdstraat, 

Vrijstraat en Sint-Jansstraat (kruispunt  vijfwegen) 7.20u 
2. Moorsele kruispunt Overheulestraat – Clercks’straat 7.24u 
3. Moorsele Overheulestraat (Ter hoogte van nummer 291) 7.27u 
4. Dadizele Kortrijkstraat (Ter hoogte van Garage Decuyper) 7.35u 
5. Dadizele  Kruispunt Geluwestraat- Azalealaan 7.38u 

 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

z.o.z. 
 



 
 
Grote schoolbus 

 
 

1. Geluwe Kerk 7,10u 
2. Geluwe Ter Hand 7.15u 
3. Geluwe Oude Ieperstraat thv nr 21 7.15u 
4. Beselare Dadizelestraat thv nr 163 7.16u 
5. Beselare kapel  7.20u 
6. Beselare Wervilstraat thv de lange Hesselstraat 7.23u 
7. Wervik Kruiseke kerk7.25u 
8. Wervik Sint-Jozefkerk 7.29u 
9. Wervik De Gilde (Speldenstraat 20) 7.34u 
10. Wervik Carrefour 7.35u 
11. Wervik Kruis/frituur Bolero 7.36u  
12. Menen Wilgenlaan thv nr 7  7.45u    

 
 
 
Voor de eerste schooldag word je verwacht op die plaats op te stappen,        
15 minuten na het hierboven vermelde tijdstip.  
Dit zijn voorlopige opstapplaatsen en uren. Deze kunnen in het begin van ieder 
trimester in overleg met leerlingen,ouders en chauffeurs gewijzigd worden.  
Indien je een andere opstapplaats verkiest, kun je dat in de loop van de eerste 
week bij de verantwoordelijke aanvragen: 

o Sint-Jorisschool: Y. Accou 
o VTI (2e en 3e graad) : P. Lecompte 
o VTI (1e graad) : E. Loosvelt 

 Zorg dat je telkens tijdig bij de opstapplaatsen aanwezig bent.  
 
▪ Het busreglement en de aanvraag voor het abonnement vind je in bijlage. 

Gelieve deze aanvraag in te vullen en de eerstvolgende schooldag af te 
geven aan de buschauffeur. 

 
Indien er vragen zijn, laat niet na ons te contacteren. 
 
Hopend op een vlot verloop van het schooljaar 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
Directie       
Sint-Jorisschool 
Technisch Instituut St.-Lucas 
 


