TOELICHTING BIJ DE DIENSTREGELING
VAN DE SCHOOLBUSSEN



Sinds heel wat jaren werkt de school op een soepele manier samen met De Lijn voor de organisatie van
het leerlingenvervoer. De Lijn stelt uiteraard de dienstregelingen op en ook alle vervoersbewijzen
moeten bij deze maatschappij gekocht of aangevraagd worden.



Het huidige jongerenabonnement, de BuzzyPazz, is ondertussen goed gekend en vooral veel gebruikt.
Met dit vervoersbewijs mogen jongeren tot 24 jaar gebruik maken van alle diensten van De Lijn in heel
Vlaanderen (€ 33,00 per maand, € 81,00 voor 3 maanden, € 215,00 voor een jaarabonnement). Voor
meer inlichtingen hierover kan u best rechtstreeks contact opnemen met De Lijn: op de stelplaats
Oostmalle (tel. 03 218 13 49), op de stelplaats Turnhout (tel. 03 218 17 60) of bij de dienst abonnementen
in Antwerpen (tel. 070 220 200). De aanvraagformulieren voor een BuzzyPazz zijn op de school ter
beschikking of kunnen via de website van De Lijn (www.delijn.be) gedownload worden.



Voor informatie over reiswegen, dienstregelingen, verloren voorwerpen, voor algemene inlichtingen en
met klantenreacties kan u terecht op De LijnInfo tel. 070 220 200 of op de website van De Lijn
(www.delijn.be). Voor inlichtingen of met problemen van lokale aard neemt u best contact op met de
stelplaats in Oostmalle (tel. 03 218 13 49).



De dienstregeling van de schoolbussen is afgestemd op de schooluren en door goede afspraken met De
Lijn rijden de bussen ook op woensdagmiddag en tijdens de proefwerkperiodes ’s middags (én ‘s avonds).
De uren die op de dienstregelingen van de school vermeld staan zijn slechts ‘richturen’. De schoolbussen
stoppen immers aan alle officiële bushaltes van De Lijn.



Alle ‘schoolbussen’ stoppen en vertrekken aan de halte ‘Sint-Jan Berchmanscollege’ (precies vóór de
schoolpoort). Zowel ’s morgens als ’s avonds zorgen gemachtigde verkeersopzichters voor een veilige
aankomst en een veilig vertrek. De leerlingen zijn verplicht op en af te stappen aan deze halte. Er zijn
rechtstreekse busverbindingen vanuit en naar verschillende richtingen:













vanuit en naar Antwerpen (lijn 410);
vanuit en naar ’s Gravenwezel (lijn 618);
vanuit en naar Oelegem (lijn 619);
vanuit en naar Halle (lijn 406);
vanuit en naar Zandhoven (lijn 406, via Halle en 411, via Zoersel);
vanuit en naar Hoogstraten (lijn 405);
vanuit en naar Turnhout (lijn 410);
vanuit en naar Herentals, via Oostmalle, Wechelderzande, Lille en Poederlee (lijn 407);
vanuit en naar Nieuwmoer, via Sint-Lenaarts, Brecht, Loenhout en Wuustwezel (lijn 446);
richting Schoten via Sint-Job, Brecht en Sint-Lenaarts (lijn 629);
vanuit en naar Sint-Job via Sint-Antonius (= via de Bethaniënlei) (lijn 607).

De concrete dienstregelingen kan u raadplegen op smartschool in de rubriek ‘intradesk – algemeen –
dienstregelingen schoolbussen’.
Veel busreisplezier!
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