
Brugge, 16 september 2021

Betreft : Veilig naar school

Beste ouder(s),

Op 1 september wijzigde de verkeerssituatie drastisch. Na de rustige vakantieperiode waren er opeens weer
heel veel fietsen, auto’s, bussen en andere voertuigen op de weg. Dat is altijd even wennen voor volwassen
weggebruikers.  Maar ook voor onze kinderen is het een grote aanpassing.

Als school zijn wij ook op dat vlak begaan met het welzijn van onze kinderen. Daarom willen wij jullie een
aantal tips en afspraken meegeven om het verkeer veiliger te maken.

➔ Alle kinderen hebben een fluo hesje van de school. Wij staan er op dat dit hesje gedragen wordt
tijdens de verplaatsingen van en naar school.  Hiervoor rekenen wij ook op jullie steun.

➔ Kijk de fietsen na.  Veilig fietsen kan enkel op een fiets die helemaal in orde is.

➔ De Garenmarkt is ‘s morgens heel druk. Om die drukte te vermijden, kun je ook verderop parkeren en
te voet tot aan de school komen.  Zo vermijd en verminder je de drukte aan de schoolpoort.

➔ Elke morgen staan twee leerkrachten aan de schoolpoort en het zebrapad om de kinderen veilig over
te steken.  Je kunt ze dus met een gerust hart alleen tot aan het zebrapad laten stappen.

➔ Jullie kunnen de auto op de speelplaats parkeren om de kinderen af te zetten en ze eventueel naar de
klas te begeleiden. Wil daar enkel gebruik van maken als het echt nodig is. We streven naar een
autoluwe speelplaats.

➔ Maak steeds gebruik van het veilige groene wandelpad achter de oranje afsluiting en de bomen. Laat
de kinderen niet zomaar over de speelplaats lopen.  Zo komen ze niet tussen de auto’s terecht.

➔ Overweeg telkens of het wel nodig is om met de auto naar school te komen. Misschien lukt het ook te
voet of met de fiets. Op die manier beperk je zelf het autoverkeer in de binnenstad en maak je het
veiliger voor de kinderen.

➔ Jonge kinderen kunnen nog niet echt het drukke verkeer inschatten. Daarom is het goed dat ze
begeleid worden (zeker met als ze met de fiets komen). Spreek eventueel af met andere ouders om
een groepjes fietsers te begeleiden.

Samen kunnen we het verkeer voor onze kinderen veiliger maken.

Met vriendelijke groet,
Het schoolteam
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Beste (groot)ouders,

Jullie verplaatsen zich elke dag naar school om de (klein)kinderen te brengen en op te halen. We willen
allemaal dat jullie (klein)kinderen veilig naar school kunnen gaan. Maar als het druk is, worden er soms fouten
gemaakt.
Samen willen we er voor zorgen dat alle kinderen zich veilig van en naar school kunnen verplaatsen! Help jij
ook mee?
Hieronder vinden jullie een overzicht van fouten die vaak gemaakt worden aan de schooltoegang. Je kan
hierbij zelf aanvinken wat je nu al goed doet. Staan er nog vakjes open? Dan roepen we je op om samen met
je (klein)kinderen de lege vakjes aan te pakken. In het begin zal u zichzelf een beetje moeten “forceren” maar
na een tijdje wordt dit een automatisme.
Staan er geen vakjes meer open? We willen je bedanken voor je voorbeeldig gedrag aan de schooltoegang. U
bent één van onze “verkeerspauwen”. Dit kan ook motiverend werken voor andere ouders met één of
meerdere lege vakjes.
Samen werken we aan een veilige schoolomgeving!

● Parkeren
○ Je parkeert aan de juiste kant van de straat. Kijk goed naar de borden.
○ Je parkeert niet op het voetpad of fietspad waardoor andere weggebruikers moeten uitwijken

of een andere route moeten volgen.
○ Je staat stil op de rijbaan op een plaats waar minimum 3 m doorgang is. Zo hinder je het

andere verkeer niet ook al is het maar voor even.
○ Je parkeert of staat niet stil op het zebrapad of op minder dan 5 meter voor het zebrapad.
○ Je parkeert niet voor de garage van een bewoner anders hinder je een bewoner die wil

vertrekken en/of naar zijn woning wil rijden.
○ Je parkeert iets verderop. Zo kan je samen met je (klein)kind rustig stappen naar school.

● Correct (uit)stappen en oversteken
○ De (klein)kinderen stappen altijd uit de wagen aan de stoepkant. Kijk bij het openen van de

portier altijd of je geen voetgangers/fietsers hindert.
○ De (klein)kinderen wandelen altijd aan de huizenkant. De (groot) ouders stappen het dichts bij

de rijbaan en/of geparkeerde voertuigen.
○ Het voetpad is geen “speelpad”. Jullie blijven goed kijken en luisteren voor wagens die

van/naar opritten kunnen rijden. Kijk ook steeds naar de geparkeerde wagens. Een portier kan
plots voor jullie worden geopend.

○ Jullie steken correct over op het zebrapad. Je bent immers verplicht om binnen de 20 m het
zebrapad te gebruiken.

○ Jullie kijken naar de aanwijzingen van de gemachtigd opzichter

● Algemeen gedrag
○ Val op in het verkeer. Draag reflecterend materiaal en zorg dat (fiets)lichten branden.
○ Kijk altijd naar de verkeersborden aan het begin van de straat.
○ Zijn de fietsen van de (klein)kinderen wettelijk in orde?
○ Zijn de (klein)kinderen goed vastgeklikt?
○ Je houdt je aan de opgelegde snelheid.
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