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Aan: chauffeurs en ouders leerlingen Smidserweg

Betreft: halen en brengen van leerlingen locatie Smidserweg
Heerlen, 13 november 2017
Beste ouders en chauffeurs,
Steeds meer ouders brengen de leerlingen met eigen vervoer naar school. Tevens komen
verschillende VSO leerlingen zelfstandig naar school. Wij willen de verkeerssituatie rondom de
school zo veilig mogelijk maken. In de praktijk parkeren zowel busjes als auto’s langs de school. Om
het brengen en halen van de leerlingen soepel en vooral veilig te laten verlopen willen graag
iedereen attenderen op de volgende afspraken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zowel busjes, taxi’s als ook personenauto’s parkeren achter elkaar in volgorde van aankomst.
Met het oog op de verkeersdoorstroming kunnen bredere voertuigen deels op de stoep rijden.
Let op! Voetgangers moeten nog altijd op de stoep kunnen lopen.
De eerste in de rij parkeert bij de onderste poort.
Personeel van de school begeleidt het uit- en instappen. Het is storend en soms zelfs gevaarlijk
als leerlingen te vroeg geroepen worden om in te stappen. Tevens werkt deze verstoring eerder
vertragend dan versnellend.
Voor de chauffeurs: Zorg dat het nummer van uw bus op een zichtbare plek hangt (dit nummer
krijgt u van ons)
Leerlingen stappen in aan de kant van de stoep en steken niet de straat over om daar in te
stappen.
De leerlingen van het VSO kunnen vanaf 8.30 uur uitstappen. De leerlingen van het SO vanaf
8.45 uur. De lestijd eindigt voor iedereen om 15.15 uur. Pas vanaf dat tijdstip gaat de poort
open en beginnen leerlingen in te stappen.
Ouders die hun kind op het plein willen ophalen verzoeken we te parkeren in de wijk en de
poort aan de zijkant van het schoolgebouw te gebruiken.
Let op! Op de Smidserweg komt u ook andere weggebruikers tegen met name fietsers. Matig
daarom uw snelheid.
U zult door het personeel van de school met respect worden behandeld. Datzelfde respect
verwachten wij natuurlijk ook van uw kant.

Bedankt voor de medewerking!
Team Catharinaschool

