
 

Onderwerp: Bus-/treinpas schooljaar 2020-2021 
 

 

 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Onze school kent een regeling met de zogenaamde bus-/treinpas. Op vertoon van dit pasje mag de 

leerling ’s morgens enkele minuten te laat in de les komen. Dit geldt overigens alléén voor het  

1e lesuur. Ook bestaat de mogelijkheid bij de laatste les van de dag enkele minuten eerder te 

vertrekken; dit geldt dan alleen als het laatste uur ná het 6e lesuur valt. 

 

In de regel geven wij deze pasjes voor lijndiensten die een frequentie van eenmaal per uur kennen. 

Bij een frequentie van tweemaal per uur gaan wij ervan uit dat het haalbaar is om op tijd op school te 

zijn. Dit is natuurlijk een star gegeven: wij weten bijvoorbeeld niet hoelang een leerling moet fietsen 

om bij de bushalte te komen. Het lijkt ons derhalve niet goed om de frequentie van de dienstregeling 

als enige criterium te hanteren.  

 

Wij vragen daarom het volgende: 

Op bijgevoegd formulier kunt u een pasje voor het schooljaar 2020-2021 aanvragen. U dient hierop 

de vertrektijden van bus en/of trein aan te geven, ook de vroegere en latere mogelijkheid.  

 

Als het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor donderdag 10.30 uur ingeleverd is bij de 

receptie, dan kan de leerling op vrijdag het pasje ophalen.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Mw. C. Wigbers 

Receptie Gymnasium Celeanum



Aanvraagformulier Bus-/treinpas 2020-2021 
 
 

Naam : _______________________________________________________ 
 
Adres : _______________________________________________________ 
 
PC + Woonplaats : _______________________________________________________ 
 
Telefoonnummer : _______________________________________________________ 
 
Klas : ______________  Tutor   : _________________________________ 
 
 

 
Nummer 

buslijn 
Vroegere 

mogelijkheid 

Reist volgens 

deze mogelijkheid 

Latere 

mogelijkheid 

Vertrektijd van huis     

Vertrektijd bus/trein     

Aankomsttijd NS Zwolle     

Vertrektijd stadsdienst     

Aankomsttijd Zoom     

 
 
Bijzondere omstandigheden : _______________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________ 
 
 
Naam ouder/verzorger : _______________________________________________________ 
 
Datum : ______ - ______ - 20___ 
 
Handtekening : _______________________________________________________ 
 
 

 
In te vullen door receptie: 
 
 aanvraagformulier ontvangen   datum: ______________ 

 pasje aangemaakt door receptie   datum: ______________ 

 pasje opgehaald door leerling   datum: ______________ 

 


