Beste ouders/verzorgers,
Deze brief bevat informatie over het vervoersprotocol van onze school.
Het zal even wennen zijn, maar als u vooral het vervoersonderdeel van uw eigen kind goed
leest, wordt de rest in de praktijk ook snel duidelijk. Bij het betreffende onderdeel ziet u
welke afspraken er zijn voor het brengen (vanaf 08.30 u.) en ophalen (15.00 u./ 12.15 u.) van
de kinderen. Na schooltijd hebben de kinderen op de speelplaats een vaste wachtplek bij hun
eigen leerkracht. De kleuters mogen ’s morgens vanaf 08.30 u. naar binnen.
VOETGANGERS: Kinderen die te voet zijn, komen en gaan via de poort aan de
Hoefslagstraat. Ze steken niet over tussen de wachtende taxi’s.
Uw kind mag zelfstandig naar huis of wordt door u bij de leerkracht opgehaald.
FIETSERS: Fietsers komen en gaan via de poort aan de Hoefslagstraat en lopen op de stoep
en oprit altijd naast hun fiets. Ze steken niet over tussen de wachtende taxi’s.
Als u uw kind met de fiets komt halen of brengen, laat de fiets dan niet op de oprit staan.
Zet uw fiets even links vóór het hek.
De fietsers krijgen pas toestemming van hun juf of meester om naar de fiets te gaan,
als u er bent. Of, als ze zelfstandig gaan, als de drukte op de oprit dit toelaat.
De fietsers en voetgangers komen dus niet via de westkant van de school, omdat daar geen
voetpad/trottoir is.
AUTOPASSAGIERS: Ouders/verzorgers die hun kind met de auto komen brengen of halen
rijden voorbij de hoofdingang aan de Heuvel en slaan rechtsaf. U parkeert de auto dus aan de
westkant van de school bij de flat. Uw kind komt (evt. samen met u) via de kleine poort op
de grote speelplaats. Na school staat uw kind bij de leerkracht buiten op de vaste wachtplek.
U loopt via de kleine poort samen met uw kind weer naar de auto.
BUS/TAXI-PASSAGIERS: De bus/ taxi’s rijden via de Heersweg/ Zeven Geversstraat of
via de Tuinschouwstraat naar de poort aan de Hoefslagstraat. In volgorde van aankomst
stappen de kinderen in/uit onder begeleiding van de leerkracht die busdienst heeft. De bus/taxi
vertrekt weer via de Heuvel. De bus/taxi- kinderen wachten ook bij de eigen leerkracht, totdat
ze zien dat ze mogen komen om in te stappen.
DUIDELIJKHEID schept VEILIGHEID.
Ook het zelfstandig naar school gaan kan sneller, als ieder zich aan de afspraken houdt.
Met de kinderen bespreken we een PROTOCOL. Dit wordt ook gebruikt als uw kind zich
blijft ‘vergissen’, rekening houdend met de leeftijd van de kinderen. Ook voor leerkrachten,
chauffeurs en begeleiders geldt het protocol. We benadrukken bij de kinderen dat er geen geja-maar zal zijn, als afspraken geoefend moeten worden. We leren onze kinderen dat je het
gedrag van anderen niet als excuus mag gebruiken. De gevolgen van meeloopgedrag zijn voor
jezelf. Laten we onze kinderen helpen om VEILIG groot te worden. Bij vragen of problemen
mag u altijd contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groet,
Team SBO De Dijk

PROTOCOL AUTOPASSAGIERS voor leergroep geel (kleuters)
Ik word met de auto gebracht en gehaald.
Ik stap ’s morgens uit op de parkeerplaats bij de flat.
Ik loop samen met mama of papa via de kleine poort naar de grote speelplaats.
Ik mag vanaf half 9 naar binnen.
Na schooltijd wacht ik rustig bij mijn juf tot mama of papa mij komt halen.
Dan lopen we samen naar de auto.

PROTOCOL AUTOPASSAGIERS voor kinderen vanaf leergroep paars
Ik word met de auto gebracht en gehaald en houd mij aan de volgende afspraken:
Ik stap ‘s morgens uit op de parkeerplaats bij de flat.
Ik loop zelf of samen met mijn chauffeur via de kleine poort naar de grote speelplaats.
Ik mag vanaf half 9 op de grote speelplaats spelen tot de bel gaat.
Dan ga ik naar mijn wachtplek bij mijn juf of meester.
Na schooltijd wacht ik rustig bij mijn juf of meester tot mijn chauffeur mij komt halen.
Ik loop samen met mijn chauffeur naar de auto.

PROTOCOL BUS/TAXI-PASSAGIERS voor kinderen van leergroep geel (kleuters)
Ik kom met de bus/taxi naar school.
Ik wacht rustig bij de opstapplek in mijn dorp.
Op school mag ik vanaf half 9 naar binnen.
Na school wacht ik rustig bij mijn juf tot ik mag gaan.
Dan loop ik naar de poort en achter de begeleider naar de bus/taxi om in te stappen.

In de bus of taxi:
Ik zit altijd op dezelfde plaats en doe de gordel om.
ZITTEN betekent: billen op de zitting, rug tegen de leuning, voeten op de grond.
Ik luister goed naar de busbegeleider/chauffeur.
Ik praat rustig met de kinderen om mij heen.
In de bus eet en drink ik niet. (ook geen kauwgom).

PROTOCOL BUS/TAXI-PASSAGIERS voor kinderen vanaf leergroep paars
Ik kom met de bus/taxi naar school en houd mij aan de volgende afspraken:
Ik wacht rustig op de bus bij de opstapplek in mijn dorp.
Op school stappen we rustig uit en gaan naar de grote speelplaats.
Daar mag ik vanaf half 9 spelen tot de bel gaat.
Dan ga ik naar de wachtplek bij mijn juf of meester.
Na school wacht ik rustig op die plek tot ik mag gaan van mijn juf of meester.
Dan loop ik naar de poort en achter de begeleider naar de bus/taxi om in te stappen.

In de bus of taxi:
Ik zit altijd op dezelfde plaats en doe de gordel om.
ZITTEN betekent: billen op de zitting, rug tegen de leuning, voeten op de grond.
Ik luister goed naar de busbegeleider/chauffeur.
Ik praat rustig met de kinderen om mij heen.
In de bus eet en drink ik niet. (ook geen kauwgom).

PROTOCOL FIETSERS voor kinderen van leergroep geel (kleuters)

Ik kom met de fiets naar school.
Ik kijk goed uit en steek niet over tussen de taxi’s.
Ik loop naast de fiets op de stoep en op de oprit aan de Hoefslagstraat.
Op de speelplaats fiets ik natuurlijk ook niet.
Ik zet de fiets netjes in de fietsenstalling.
’s Morgens mag ik vanaf half 9 naar binnen.
Na school wacht ik rustig bij mijn juf
tot mama of papa mij komt halen.

PROTOCOL FIETSERS voor kinderen vanaf leergroep paars

Ik kom met de fiets naar school en houd mij aan de volgende afspraken:
Ik kijk goed uit en steek niet over tussen de taxi’s.
Ik loop naast de fiets op de stoep en op de oprit aan de Hoefslagstraat.
Op de speelplaats fiets ik natuurlijk ook niet.
Ik zet de fiets netjes in de fietsenstalling.
’s Morgens mag ik vanaf half 9 op de grote speelplaats spelen tot de bel gaat.
Dan ga ik naar mijn wachtplek bij mijn juf of meester.
Na school wacht ik rustig op die plek, totdat ik mag gaan van de juf of meester.
En dan gelden dezelfde afspraken.

PROTOCOL VOETGANGERS voor kinderen van leergroep geel (kleuters)
Ik kom te voet naar school.
Ik loop aan de rechterkant van de oprit aan de Hoefslagstraat.
Ik kijk goed uit en steek niet over tussen de taxi’s.
’s Morgens mag ik vanaf half 9 naar binnen.
Na school wacht ik rustig bij mijn juf tot mama of papa mij komt halen.

PROTOCOL VOETGANGERS voor kinderen vanaf leergroep paars
Ik kom te voet naar school en houd mij aan de volgende afspraken:
Ik loop aan de rechterkant van de oprit aan de Hoefslagstraat.
Ik kijk goed uit en steek niet over tussen de taxi’s.
’s Morgens mag ik vanaf half 9 op de grote speelplaats spelen tot de bel gaat.
Dan ga ik naar mijn wachtplek bij mijn juf of meester.
Na school wacht ik rustig op die plek totdat ik mag gaan van de juf of meester.

