
  

Vervoersprotocol SBO De Dijk 
 

 

Informatie 

 

Dit protocol heeft als doel om alle betrokkenen zo veilig mogelijk van en naar 

school te laten gaan, waarbij verkeersoverlast voor iedereen wordt beperkt. 
In dit protocol staan de afspraken voor het brengen (vanaf 08.15 uur) en 

ophalen (14.00 uur) van de kinderen. Na schooltijd hebben de kinderen op 
de speelplaats een vaste wachtplek bij de eigen leerkracht. De leerlingen 

mogen ’s morgens vanaf 08.15 uur naar binnen. 
Het zelfstandig naar school gaan kan sneller, als ieder zich aan de afspraken 

houdt. De leerkrachten bespreken dit protocol met de kinderen. Ook voor 
leerkrachten, chauffeurs en begeleiders geldt het protocol.  

 

 

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 niet via de westkant van de school, omdat 

daar geen voetpad/trottoir is. 
 

 
Auto- 

passagiers 

 
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 wacht bij de kleine poort 

en loopt samen met uw kind weer naar de auto. Parkeer de auto, als er 
plaats is, in een parkeervak. Dit is veiliger en overzichtelijker voor u en de 

kinderen. 
Aangezien de parkeervakken bij de flat regelmatig allemaal bezet zijn, kunt u 

ook gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de poort aan de 
hoefslagstraat. Help uw kind mee oversteken. Zet de auto niet langs de weg 

om uw kind uit te laten stappen, dat zorgt namelijk voor onoverzichtelijke 
verkeerssituaties. Houd de ingang bij de poort vrij, dit is de oversteekplaats 
voor voetgangers en de ingang voor fietsers. Bij het ophalen van de 

leerlingen bij de ingang aan de Hoefslagstraat verzoeken we u te wachten op 
het grasveld bij de school en het trottoir en de ingang vrij te houden voor 

vertrekkende fietsers en voetgangers. 
 



 

Bus-en  
taxipassagiers 

 

De bus/ taxi’s rijden via de Heersweg/ Zeven Geversstraat of via de 
Tuinschouwstraat naar de poort aan de Hoefslagstraat. De bussen/taxi’s 

parkeren voorbij de ingang bij de poort, zodat de voetgangers veilig kunnen 
oversteken van de parkeerplaats. De bussen/taxi's rijden door tot aan de 

Heuvel en sluiten vandaaruit achter elkaar aan om de leerlingen te laten in- 
of uitstappen. Zo blijft de ingang van het schoolplein vrij voor voetgangers 

en fietsers. 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 en horen dat ze mogen komen om in te stappen.  
 

 


