
Vergadering verkeer: 27 maart 2017 

 (concrete uitwerkingen naar dit schooljaar en volgend schooljaar toe) 

Aanwezigen: Els, Sophie, Michel, Tessie 

Volgende bijeenkomst: 8 mei 2017 

DIT SCHOOLJAAR (2016 – 2017)  

OVERZETTERS ’S OCHTENDS 

 We zouden graag overzetters hebben (vooral) de kinderen die alleen naar school komen. Dit 

kunnen leerkrachten zijn of ouders die van 08u30 tot 08u45 aan het paadje van de 

schoolpoort overzetten. 

GROTE VERKEERSDAG KLEUTERS 

 Tinneke heb jij informatie hierover aangekregen? 

De verkeersdag zou in de periode rond juni zijn en dit is een hele verkeersdag georganiseerd 

door de stad Turnhout. 

VERKEERSBORDEN MAKEN 

 We willen verkeersborden laten maken door de kinderen, omdat we denken dat ze ouders 

hierbij harder zouden nadenken dat sommige dingen echt nodig of belangrijk zijn in het 

verkeer. Hierbij dachten we om verkeersborden te maken en deze op plaatsen te hangen 

waar ze belangrijk zijn. De lagere school en de kleuterschool kunnen hierbij samenwerken. 

 Het zou gemaakt worden op A3 papieren en gelamineerd worden. 

 Vb. Een tekening van een automobilist die zijn deur open slaagt en er vliegt een fietser in de 

lucht. Dit verkeersbord hangen we dan aan de straat, zodat ouders nadenken over waar ze 

hun auto parkeren en dat ze ook goed moeten uitkijken. 

 Vb.  een auto parkeren op een zebrapaard. Dit om met humor duidelijk te maken dat je op 

het zebrapad echt niet mag parkeren. 

 We dachten ook nog aan slogans of tekeningen rond veilig oversteken, iets wat aanduidt 

waar je mag fietsen… 

BEVRAGEN WAT ER IN DE LAGERE SCHOOL AL GEDAAN WORDT ROND VERKEER 

SPELMATERIAAL 

 Bevragen bij de preventiedienst welk materiaal we allemaal kunnen uitlenen rond verkeer. 

Dit kunnen we dan tijdens de rol- en glijweek gebruiken om parcours op te stellen. (Sophie) 

FIETSEN CHECK-UP 

 Navragen bij fietspunt of repair shop of zij de fietsen van de leerlingen kunnen komen 

nakijken. We nodigen dan ook ouders of grootouders uit die kleine herstellingen aan de 

fietsen kunnen uitvoeren. (Sophie navragen bij preventiedienst) 



 We vragen na bij fietsenmakers of ze willen sponsoren. Dit kan op verschillende manieren: 

materiaal zoals bellen, reflectoren… maar ook aan de hand van kortingsbonnen. Dit maakt 

het voor ouders misschien gemakkelijker om langs te gaan bij de fietsenmaker. 

 We geven aan de kinderen fietskaarten mee waarop we kunnen aanduiden wat er niet in 

orde was. Kinderen die helemaal in orde zijn, krijgen een beloning. 

 Tinneke kan jij hiervoor een sponsormail of brief opstellen? Met logo van de school. 

VOLGEND SCHOOLJAAR (2017 – 2018)  

STRAPWEEK:  

 We willen fluovesten laten ontwerpen en hierrond een wedstrijd organiseren. Alle kinderen 

maken in de strapweek een tekening en hier worden er dan enkele of één uitgekozen die we 

op de achterkant zullen laten drukken. We gaan hiervoor vragen bij Decathlon (Tessie) of bij 

andere bedrijven. We willen graag dat we de fluovesten gratis aan de kinderen kunnen 

geven. Dus we gaan op zoek naar een bedrijf dat ons hierbij wil sponsoren.  

 Tijdens de strapweek zouden we een verkeersmascotte naar voor willen laten komen die aan 

de hand van toneeltjes of dergelijke de gevaren van het verkeer aantoont en waar je op 

moet letten. (vb AYA voor kleuters) 

 We leren het straplied aan alle leerlingen van de school 

 Eventueel de actie koppelen aan het forum: een heel forum rond verkeer, zodat de ouders 

ook zien dat we dit heel belangrijk vinden. 

 Het zou fijn zijn moesten er gratis fluovesten zijn in de school die aan nieuwe leerlingen 

worden meegegeven, omdat sommige ouders het niet nuttig vinden om dit te kopen of het 

niet kunnen bekostigen.  

GROTER FIETSENHOK 

 We opteren voor een groter fietsenhok omdat het huidige te klein is. 

 Om vandalisme te vermijden is het misschien een optie om het fietsenhok binnen de 

schoolpoort te plaatsen, zodat er niemand aankan. De oudere leerlingen van de lagere 

school blijven vaak ook hangen aan het fietsenhok. 

 Het huidige fietsenhok kan dan gebruikt worden als opbergplaats op de kleuterspeelplaats of 

als fietsenparking voor de fietsen van de ouders.  

 Navragen of er eventueel budget is voor een nieuw fietsenhok bij het ouderteam + bevragen 

wie er de workshop opvolgt voor de verkeerswerken rond de school  

 Een afvoer aanleggen aan het fietsenhok is ook noodzakelijk. Als het regent is alles nat. 

ZENIT ALS PROJECT OP SCHOOL 

 Op Zenit is er een afdeling mechanica. Hierbij willen we vragen of zij het zien zitten om als 

projectje uit te werken dat ze de fietsen van de leerlingen op onze school komen 

controleren. Ze kunnen deze dan ook meteen herstellen (als dit haalbaar is), zodat onze 

leerlingen hun fietsen in orde zijn. (Tessie) 


