
 

 

Gedragscode voor halen en brengen op de Horizon. 
 

 

Onze school heeft als voordeel dat er wel 3 ingangen zijn. Maar om de veiligheid te 

bewaren is het nodig om de volgende richtlijnen te volgen. Deze gelden voor de 

kinderen én de ouders/verzorgers. Een afbeelding geeft het totale overzicht weer.  

 

 

Ingang Titulaerlaan (onderbouw): 

 Te voet: kijk goed links en rechts en steek recht over 

 Fietsend: kijk goed uit voor de ingang van school; niet fietsen op de stoep 

en op het schoolplein 

 Auto’s:  

- parkeren in de parkeerhavens en niet voor uitritten van bewoners 

- houdt u aan de maximum snelheid rondom school (30 km/u) 

- houdt u bochten vrij van geparkeerde auto’s 

Aanbevolen rijrichting: van de Akkerlaan naar de Kapelstraat. 

Dit heeft de volgende voordelen:  

- kinderen kunnen in- en uitstappen aan de kant van school 

- minder tegenliggers 

- overzichtelijk kruispunt Kapelstraat/Titulaerlaan 

 

Ingang Kapelstraat (bovenbouw): 

 De meeste kinderen kunnen al zelfstandig naar school. 

 Te voet: kijk goed links en rechts en steek recht over 

 Fietsend: kijk goed uit voor de ingang van school; niet op de stoep of het 

schoolplein fietsen 

 Auto’s:  

- parkeren niet op de stoep of voor uitritten van bewoners en bij voorkeur 

aan de overkant van de school parkeren zodat u zo min mogelijk het 

uitzicht voor de kinderen belemmert 

- houdt u aan de maximum snelheid rondom school (30 km/u) 

- houdt u bochten vrij van geparkeerde auto’s 

 

Ingang Kapittelhof (onderbouw): 

 Te voet: kijk goed links en rechts en steek recht over 

 Fietsend: kijk goed uit voor de ingang van school; niet op stoep of 

schoolplein fietsen 

 Auto’s: 

- parkeren mag in de hiervoor bestemde parkeerhavens en aan de kant 

van school (aan de overkant is een stop-/ parkeerverbod.  

- niet parkeren op stoep of uitritten van bewoners en niet dubbel parkeren. 

- geen keermanoeuvres uitvoeren.  

- houdt u aan de maximum snelheid rondom school (30 km/u) 

- houdt u  bochten vrij van geparkeerde auto’s 

 

Er wordt regelmatig gecontroleerd of bovengenoemde richtlijnen worden gevolgd. 

 

Verkeerswerkgroep De Horizon. 

 

 

 



 


