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Busvervoer 
 

Voor onze school worden er twee buslijnen voorzien door De Lijn. 

1. vanaf het station / de Grote Markt van Sint-Niklaas 
2. vanaf het station van Lokeren 

 

Volgende uurregeling geldt: 
 

  ’s morgens 

Aan het station van Sint-Niklaas vertrekken er twee bussen om 8.20 uur.  

o De ene bus rijdt rechtsreeks naar de Weverstraat en komt aan de schoolpoort aan om 8.34 uur. 
o De andere bus stopt om 8.28 uur eerst op de Grote Markt en komt om 8.40 uur aan op school.  

 

De bus aan het station van Lokeren vertrekt om 8.03 uur. Deze bus stopt om 8.33 uur aan de 

schoolpoort. 

 

  ’s avonds 

om 16.00 uur 

o De bus vertrekt om 16.10 uur aan de schoolpoort en komt om 16.23 uur aan op de Grote 
Markt en om 16.29 uur aan het station van Sint-Niklaas.  

 

om 16.50 uur 

o De bus vertrekt om 17.06 uur aan de schoolpoort en stopt om 17.19 uur op de Grote Markt 
en om 17.25 uur aan het station van Sint-Niklaas. 

o De bus richting het station van Lokeren vertrekt om 17.09 uur aan de halte op de Gentse 
Baan en komt om 17.34 uur aan in Lokeren. 

 

  uitzonderingen 

woensdag:  

o Beide bussen richting het station van Sint-Niklaas vertrekken om 12.35 uur. De rechtstreekse 
bus komt aan om 12.46 uur, de andere bus stopt eerst op de Grote Markt (12.46 uur) en 
komt om 12.51 uur aan bij het station. 

o De bus richting het station van Lokeren vertrekt om 12.35 uur en komt om 13.00 uur aan. 
 

vrijdag: 

o De bus richting Sint-Niklaas vertrekt om 15.10 uur en komt aan op de Grote Markt om 15.21 
uur en aan het station van Sint-Niklaas om 15.26 uur. Natuurlijk rijdt de bus van 16.10 uur 
ook op vrijdag voor de leerlingen die les hebben tot 16 uur. 

 
 

TIP: 

Leerlingen die met de bus komen, vragen het best een busabonnement aan. Dit abonnement is geldig voor 

alle bussen van De Lijn. 

Als je gevallen bent op de bus, kan je dit best zo snel mogelijk aan de chauffeur melden. De chauffeur geeft 

dan een fiche ‘benadeelde reiziger’ mee met zijn/haar gegevens op, het voertuignummer, de datum en het 

uur van het ongeval. Zo is het voor ons gemakkelijk om de betrokken bus/chauffeur te vinden. 

 


