Wat kunt u doen?
Te voet en te fiets naar school

Welkom in de schoolomgeving van basisschool

Door uw kinderen zo veel mogelijk te voet of met de fiets
naar school te brengen blijft de drukte rondom de school
zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast blijkt uit onderzoek
dat kinderen die vaak met de fiets naar school worden
gebracht eerder zelfstandig en veilig aan het verkeer deel
te kunnen nemen.

De Wegwijzer & Het Kompas

Lopen en oversteken

Ouders, docenten, kinderen, iedereen wil een mooie en
veilige schoolomgeving! Basisschool De Wegwijzer en
Het Kompas nodigen u dan ook graag uit om samen te
werken aan een veilige plek voor de kinderen... niet
alleen binnen, maar ook buiten de school!

Als uw kinderen lopend naar school gaan dan moeten zij
soms de weg oversteken. Dit kan het best bij de zebra.
Leer uw kinderen in ieder geval recht over te steken en
eerst “links-rechts-links” te kijken en dan pas oversteken.
De veiligste looproute is aangegeven met gekleurde
voetjes. Deze route is autovrij. Hierdoor hoeven kinderen
niet tussen de auto’s op het parkeerterrein of het plein
voor de school te lopen.

Veilige schoolomgeving

Als scholen zijn wij dankbaar voor een mooie plek met
veel groen en een mooi plein centraal binnen de kern
Kesteren. Wel moeten we onze voortuin delen met
andere (weg)gebruikers. Samen met de gemeente zijn
een aantal kleine aanpassingen verricht om het verkeer
rondom de school beter te structureren.
In deze folder informeren we u welke maatregelen
genomen zijn, en hoe u mee kunt doen aan een optimaal
veilige schoolomgeving!
Maatregelen
Om de schoolomgeving veiliger te maken voor u en uw
kinderen zijn door de gemeente de volgende
maatregelen genomen:
• Extra parkeervakken en meer structuur op het plein
aangebracht;
• Afscheiding looproute kinderen van auto’s op het plein +
kindervoetstappen aangebracht;
• Trottoir langs schoolpleinen aangelegd;
• Kiss & Ride strook voor kortparkeren aangelegd;
• Veilige zebra’s / voetgangersoversteken aangelegd;
• Borden met de winnende kindertekeningen en ideeën
om samen de veiligheid in de schoolzone te verbeteren.
Kinderen hebben andere (spel)regels
Kinderen zijn speels en hebben letterlijk een ander
blikveld en inschattingsniveau dan volwassenen.
Met de (spel)regels in deze folder blijft de
schoolomgeving overzichtelijk en
veilig voor de kinderen.
Doet u mee?

last van langsrijdende auto’s. Vindt u de situatie op het
plein toch niet veilig genoeg, stap dan af en loop het
laatste stukje met de fiets in de hand.
Halen/brengen met de auto
Natuurlijk kan het voorkomen dat u uw kinderen een
keer met de auto naar of van school moet brengen of
halen. Juist dan is veilig parkeren en afzetten van groot
belang! Met de volgende aandachtspunten houden we
het veilig voor de kinderen:
1. Niet buiten de vakken parkeren, dat voorkomt
onoverzichtelijke situaties;
2. In de Kiss&Ride zone (blauwe vakken in plattegrond)
mag alleen kort geparkeerd worden voor direct in- en
uitstappen, zo ontstaat weer ruimte voor anderen;

Op de fiets naar school

3. In de Joost van den Vondelstraat kunt u het beste
parkeren langs het trottoir en uw kinderen aan de
trottoirzijde uit laten stappen.

Komen uw kinderen op de fiets naar school, laat ze dan
zoveel mogelijk over de weg en niet op het trottoir fietsen.
Fiets zelf aan de buitenkant, zo heeft uw kind minder

4. Geen parkeerplek? Zoek een parkeerplaats in de
buurt (zoals de rode parkeervakken in plattegrond).

Kruispunten

Wat wordt er van mij verwacht op de kruispunten?
In de buurt van de scholen zijn er verschillende
kruispunten. De hoofdregel is: voorrang verlenen aan
bestuurders van rechts! Soms is er echter sprake van
een uitrit met een doorlopend trottoir. Deze wegen zijn
ondergeschikt en betreffen bijvoorbeeld een
doodlopende weg of een parkeerterrein. Verkeer vanaf
de uitrit moet dan ook altijd voorrang verlenen aan al
het verkeer op de kruisende weg (dus ook aan
voetgangers op het trottoir). Ook afslaand verkeer moet
net als op gewone kruispunten voorrang verlenen aan
rechtdoorgaand verkeer inclusief fietsers en
voetgangers.

Kids Quiz
Hoi, ik ben Rijblij en ben het vrolijkste
verkeersbord langs de weg. Wil jij ook
blij naar school? Doe mee met deze
quiz en ontdek hoe je het best naar
school kunt lopen of fietsen.

(foto kruispunt 3)
Praktische verkeerslessen

(foto kruispunt 1)
2. Jacob Catsstraat / Klaverhof
Al het verkeer vanuit de Klaverhof moet voorrang
verlenen aan het kruisende verkeer op de rijbaan en het
trottoir op de uitrit (voetgangers). De Jacob Catsstraat
en de Nedereindsestraat zijn gelijkwaardig. Hier geldt
rechts gaat voor… dit geldt ook voor fietsers van rechts!
Voetgangers kunnen veilig oversteken op de zebra.

1. Als je op de fiets bent en je wilt bij het zebrapad
oversteken, wat doe je dan?
2. Als ik lopend naar school ga kan ik het veiligste de
voetstappen op de stoep volgen. Hoeveel rode
voetstappen kun je vinden?

Naast een veilige inrichting van de weg is het belangrijk
dat kinderen al vroeg leren omgaan met het verkeer.
Om deze reden wordt er op school veel aandacht
gegeven aan praktische verkeerslessen. Daarnaast
doen alle scholen mee met de landelijke
verkeersexamens. Deze worden in groep 7 of 8 door
Veilig Verkeer Nederland aangeboden en bestaan uit
een theoretisch en een praktische verkeerstoets. Voor
het praktische onderdeel moeten de kinderen een
vastgestelde route fietsen.
Voor de ontwikkeling van de benodigde vaardigheden
van kinderen in het verkeer is het van groot belang dat
zij al op jonge leeftijd spelenderwijs met het verkeer
leren omgaan. Kinderen die regelmatig te voet of te fiets
naar school worden gebracht, blijken dan ook eerder
zelfstandig aan het verkeer deel te kunnen nemen.

3. Nee, als ik achter of tussen de auto’s doorloop kunnen
papa’s en mama’s in de auto mij niet zien.

3. Als het regent brengt papa of mama mij ook wel eens
met de auto naar school. Bij school stap ik snel uit en
loop ik over de stoep naar school. Kunnen alle
papa’s en mama’s jou ook goed zien als je
stiekem op de weg loopt?

2. Totaal 12 rode voetstappen
1. Eerst afstappen en met de fiets in de hand oversteken

(antwoorden: zie kader rechts)

Voetgangers kunnen veilig oversteken op de zebra.

Voetgangers kunnen het beste de Hoofdstraat aan de
zuidzijde oversteken. Vanaf hier kunnnen kinderen in
een rechte lijn langs het politiebureau naar school over
het trottoir lopen. Daardoor hoeven de kinderen niet
meer op het plein voor de school over te steken.

Zebra’s / voetgangersoversteekplaatsen
Op zebra’s hebben voetgangers zoals u weet altijd
voorrang. Afgezien van het stoppen voor overstekende
voetgangers, mag u binnen 5 meter van een zebra niet
stil staan of parkeren. Zo blijft het zicht op de
voetgangers gewaarborgd!

De Joost van den Vondelstraat en Nedereindsestraat
zijn gelijkwaardig. Hier geldt rechts gaat voor… dit geldt
ook voor fietsers van rechts!

(foto kruispunt 2)

Antwoorden Kids Quiz:

Goed geregeld…

1. Hoofdstraat / Schenkhofstraat
De Hoofdstraat en Schenkhofstraat/Nedereindsestraat
zijn gelijkwaardig. Hier geldt rechts gaat voor… dit geldt
ook voor fietsers van rechts!

3. Joost van den Vondelstraat

