Er breekt weer een spannende tijd
aan. Je gaat naar de brugklas, een
nieuwe school met nieuwe klasgenoten.
Kies vooral de school die bij je past.
Over één ding hoef je je geen zorgen
te maken: alle SVO|PL - scholen zijn
heel goed bereikbaar per fiets en auto.
En ook met het openbaar vervoer.

Steeds meer leerlingen en hun
ouders ontdekken dat de combinatie
van reizen per trein of bus en een
stukje lopen de kansen vergroot om
een school te vinden die echt bij je
talenten past.

Hoe precies? Dat staat in deze folder.

Hoe lang duurt een ritje met het OV
van:
a.	Nuth naar CMC Eijkhagen en BcPL
locatie Brandenberg in Landgraaf?
b.	Bocholtz naar de Scholen van het
Bernardinuscollege en Nieuwe
Thermen?
c.	Schin op Geul naar station
Heerlen?
d.	Hulsberg naar
Sintermeertencollege?

Raad eens …?

Hint: alle reizen zijn rechtstreeks!
Antwoorden a. 18 minuten (deze
trein stopt onderweg ook op stations
Hoensbroek en Heerlen); b. 12 minuten;
c. 14 minuten; d. 18 minuten

Scholen
Veel van onze scholen hebben een
onderscheidend onderwijsaanbod.
Daardoor zijn ze aantrekkelijk voor
leerlingen uit Parkstad én de wijde
omgeving.

Openbaar vervoer
Onze scholen zijn bijna allemaal
gegroepeerd rond knooppunten van
openbaar vervoer.

We zijn daarom blij dat vanaf dit
nieuwe jaar onze scholen vanuit alle
windrichtingen nog beter bereikbaar
zijn. Op verschillende plekken zijn
de fietsroutes sterk verbeterd en
dienstregelingen van bus en trein zijn
aangepast.

Knooppunt 2: BcPL locaties PPL en
Herle en Techniekcollege Parkstad
Limburg liggen op loopafstand van
het nieuwe bus- en treinstation van
Heerlen.

Knooppunt 1: Sintermeertencollege
ligt aan de onderwijsboulevard.

Knooppunt 3: Nieuwe Thermen en de
Scholen van het Bernardinuscollege
hebben heel dicht in de buurt een
aantal bushaltes en zijn ook vanaf het
station van Heerlen goed bereikbaar.
Knooppunt 4: Op nauwelijks 5
minuten afstand van CMC Eijkhagen
en BcPL Brandenberg liggen een
treinstation en bushaltes.
Knooppunt 5: In de directe omgeving
van BcPL locatie Holz liggen verschillende bushaltes.

Heuvelland
Neem je de trein vanuit het Heuvelland,
bijvoorbeeld vanaf station Schin op
Geul, dan ben je heel snel op het station
in Heerlen en ook in Landgraaf. Je kunt
dan lopend naar elke SVO|PL school in
de buurt. Vanuit datzelfde Heuvelland
vertrekken op gunstige tijden allerlei
bussen richting de haltes bij onze
scholen.
Mergelland
Vanuit het Mergelland gaan verschillende buslijnen richting de SVO|PL scholen. Neem je in Hulsberg of Klimmen
de bus dan ben je in korte tijd bij Sintermeertencollege of het bus- en treinstation van Heerlen.
Ook met de trein ben je, bijvoorbeeld
vanuit Valkenburg of Meerssen, snel in
Heerlen.
Sittard
Ook in het gebied tussen Sittard en
Heerlen is er uitstekend openbaar
vervoer richting het bus- en treinstation
en de onderwijsboulevard in Heerlen.

Vaals
De speciale scholierenlijn 621 brengt je
in minder dan een halfuurtje van Vaals
naar de halte bij het Bernardinuscollege
en Nieuwe Thermen. Onderweg stopt
deze bus in Lemiers, Nijswiller en
Bocholtz (in 12 minuten naar Heerlen!).
Eindpunt van deze lijn is bij het
Sintermeertencollege.
Parkstad
Vanaf het centrale Parkstad Limburgstadion is er een rechtstreekse busverbinding naar BcPL locatie Holz.
Vanuit Schinveld gaat een rechtstreekse
bus, via Brunssum en het trein- en busstation van Heerlen naar het Bernardinuscollege en Nieuwe Thermen. Vanuit Brunssum kun je rechtstreeks naar
BcPL locatie Herle.
Ook met de trein ben je binnen Parkstad
snel bij een van onze scholen.

Kijk voor meer informatie over onze scholen op de websites:

www.bcpl.nl

www.bernardinuscollege.nl

www.eijkhagen.nl

www.nieuwethermen.nl

www.sintermeerten.nl

www.tcpl.nl

www.svopl.nl

Kijk voor meer informatie en de actuele dienstregeling op de website van Arriva
https://www.arriva.nl/limburg/reisinformatie/dienstregeling.htm
SVO|PL is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in de dienstregeling.

