Verkeersafspraken school,
ouders en kinderen

Verkeersveiligheid is een belangrijk onderdeel van onze school. Bij aanvang en uitgaan van de school krioelt het
op straat niet alleen van kinderen maar ook van auto’s en fietsers. Kinderen hebben vaak geen oog voor het
verkeer: na een dag stilzitten hollen ze vaak naar buiten. Zowel de school als de ouders hebben een taak in het
verbeteren van de verkeersveiligheid.
Op school wordt er in alle groepen verkeerslessen gegeven waarin o.a. aandacht wordt besteed aan de schoolthuisroute, het veilig oversteken en veilig gedrag van kinderen in allerlei verkeerssituaties.
Ouders kunnen bijdragen door zelf voorbeeldgedrag te tonen in het verbeteren van de verkeersveiligheid voor
hun kinderen. In samenwerking met de verkeerscommissie heeft de school daarvoor een aantal afspraken
opgesteld over het brengen & halen van kinderen, zowel te voet, per fiets of met de auto. En over het wachten
en parkeren rondom onze school.
Doel is de school en de ouders op één lijn te brengen en elkaar te steunen, want samenwerking is van
doorslaggevende betekenis voor een succesvolle aanpak.
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Afspraken rond de school
Te voet
Iedereen moet kinderen die op de zebra’s oversteken voor laten gaan.
Ouders wachten op het schoolplein voor de groene streep of op de Dominicushof.

Per fiets
Op het schoolplein mag niet gefietst worden. Fietsen worden geplaatst in de daarvoor
bestemde fietsenrekken.

Met de auto
Ouders die hun kinderen met de auto brengen, vragen we:
- te parkeren op de nieuwe parkeerplaats aan de Lintjeshoflaan en uit de rijden aan de Cornelishoflaan;
of
- te parkeren bij De Ster, voor de Welkoop of bij de Plus; en
- niet te parkeren op de Kerkeveldlaan. Hier geldt een parkeerverbod; en
- bij het uitgaan van de school niet door de Dominicushof te rijden. Hier geldt een inrijverbod bij het
uitgaan van de school.
Het volgende kaartje geeft aan waar bij onze school wél geparkeerd mag worden:
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Het volgende kaartje geeft aan waar niet geparkeerd mag worden of waar het niet wenselijk is om te parkeren:

Te voet, per fiets of met de auto naar school
Gaan we vandaag te voet, per fiets of met de auto naar school? Uit de Vragenlijst Verkeersveiligheid van een
paar jaar geleden blijkt dat 64% van de kinderen op onze school binnen 1 kilometer van de school woont, 32%
binnen 3 kilometer en slechts 4% van de kinderen op 3 kilometer of verder. De verkeersdrukte rondom school
zou een stuk minder zijn als we ons allemaal aan onderstaande indeling houden:

3 km of meer
U woont binnen 1 km van school
U woont binnen 3 km van school
U woont op meer dan 3 km van school

2 km

1 km

Uw kind komt te voet of per fiets
Uw kind komt te voet of per fiets
Uw kind komt per fiets of met de auto

Er kunnen zich natuurlijk altijd situaties voordoen waarin u niet in staat bent zich hieraan te houden. Hiervoor
hebben wij als school begrip. Wij willen u echter wijzen op het belang van een verkeersluwe schoolomgeving.
Hierdoor wordt de veiligheid van alle kind(eren) verhoogd.
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Deelname aan verkeersactiviteiten
Op onze school is een verkeerscommissie actief waarin twee leerkrachten (Karin Manders en Jet Obers) en
twee verkeersouders plaatshebben. Als u interesse heeft om ook actief te worden, dan kunt u zich bij een van
hen aanmelden.
De verkeerscommissie organiseert elk schooljaar een aantal verkeersactiviteiten, zoals het Verkeersexamen
voor groep 7, Streetwise (in samenwerking met ANWB) en project F.I.E.T.S. (in samenwerking met het
Continium). Voor het organiseren of begeleiden van deze activiteiten zijn vaak ouders nodig. Van de ouders
wordt verwacht dat ze zich proberen in te zetten voor deze verkeersactiviteiten.

Deze verkeersafspraken kwamen tot stand met ondersteuning van het
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg.

Limburgs verkeersveiligheidsadviseurs
De Limburgs verkeersveiligheidsadviseurs helpen bij het verbeteren van
verkeersonderwijs. Ze geven bv. informatie over verkeerseducatie en helpen bij verkeersactiviteiten. Ook
begeleiden ze scholen bij het behalen van het Limburgs Verkeersveiligheidslabel.
Marjo Zegers-Smits
Projectleider, lvl-adviseur
Marjo.zegers@home.nl
06 – 575 802 80

Veilig Verkeer Nederland
Veilig Verkeer Nederland verenigt mensen die zich inzetten voor verkeersveiligheid. Op scholen zijn
verkeersouders actief. Op gemeentelijk niveau zijn afdelingsbestuurders de spil waar het om draait.
Districtsbestuurders en specialistische vrijwilligers zetten zich in op provinciaal niveau.
Dave van den Bogaert
steunpuntlimburg@vvn.nl
043 - 347 76 67
www.vvn.nl
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