Vergadering werkgroep verkeer 22/11/2016 : brainstorm
Aanwezigen: Björn, Sophie, Michel, Tessie

Doel: Belang van goed gezien worden, zowel naar kinderen als naar ouders toe
brengen

Acties
 Mappen rond verkeer op school brengen
 Kinderen van de lagere school onderzoekjes laten doen over zichtbaarheid
en deze laten voorstellen aan kleuters
 Fluokamer of fluoklas maken
 Filmpje van de spoorwegen over zichtbaarheid tonen aan de kinderen
 Ouders motiveren om fluovest te dragen door een koffiebar te organiseren:
ouders die een fluovest dragen om naar school te komen, kunnen een tasje
koffie krijgen op de speelplaats

Doel: Groter fietsenhok realiseren en betere afvoer zodat het regenwater weg kan

Acties
 Fietsenhok groter maken, zodat de ouders hun fietsen ook in het fietsenhok
kunnen zetten
 Fietsenhok op een andere, meer zichtbare plaats
 Eventueel doorzichtige platen gebruiken om het fietsenhok te maken om
vandalisme en diefstal te voorkomen
 Afvoer terug maken, ouders en kinderen komen met natte schoenen de
speelplaats op wanneer het geregend heeft
 Opbrengst eetfestijn volgend schooljaar voor een nieuw fietsenhok?

Doel: Meer parkeergelegenheid voor de fiets  het weggetje naast de school is te
smal, waardoor ouders hun fiets niet veilig aan de kant kunnen zetten

Acties
 Lijnen schilderen die afbakenen waar niet gefietst wordt, maar waar de
ouders hun fiets kunnen parkeren
 Fietsenhok groot genoeg, zodat de ouders hun fiets er ook in kunnen zetten

Doel: Iedereen die een fluovest en een helm draagt
Acties
 Afspreken met een fietsenwinkel dat leerlingen van onze school een
bepaalde procent krijgen
 Verkoop van de fluovesten van de school meer tevoorschijn laten komen (bv
bij forum)
 Een eigen fluovest ontwerpen: Een tekenwedstrijd organiseren, waar nadien
één tekening uit gekozen wordt. Deze wordt dan op de fluovesten gedrukt.
Navragen bij drukkers, winkels… om hierin te sponsoren

Doel: Politie of fietspunt fietsen laten controleren

Acties
 Politie heeft meer invloed op de kinderen
 Fietspunt contacteren om de fietsen na te kijken  ze doen zelf ook kleine
herstellingen

Doel: Een schoolactie op poten zetten, waarbij alle leerlingen betrokken zijn

Acties
 Een eigen verkeersmascotte creëren die zeker een fluo en een helm draagt.
De kinderen verzinnen zelf hoe de mascotte er uit ziet en hoe deze heet.
 De verkeersmascotte verzamelt later stickers/stempels van elke klas. Als we
een bepaald doel bereikt hebben, worden de kinderen beloond bv met een
extra schoolradio  Niet te lang wachten om te belonen, zodat ze heel goed
weten waarvoor de beloning was.

Doel: Leerlingen informeren over verkeersregels

Acties
 Wat wordt hierrond al gedaan op school?
 Navragen wat de stad Turnhout hierrond te bieden heeft
 Verkeersquiz maken

Doel: Wat we organiseren koppelen aan de eindtermen rond verkeer

Acties
 Nagaan: wat zeggen de eindtermen over verkeer?
 Activiteiten koppelen aan de eindtermen

Doel: Verkeersveilige school worden

Acties
 Voorwaarden bekijken van 10 op10 project

Deze brainstorm wordt verder uitgediept tijdens een volgende samenkomst
van de werkgroep verkeer en in het schoolteam.

Verkeersveiligheid aan schoolomgeving

Doel: Zebrapad aan de andere kant van het kruispunt plaatsen

Acties
 Navragen bij stad/infrastructuurswerken
Kinderen die nog niet goed kunnen fietsen kunnen niet over de drempel,
die is te moeilijk
 Het zebrapad is goed gelegen voor de leerlingen van het Atheneum, maar
niet voor de leerlingen van onze school
Het zebrapad loopt recht naar een parking

Doel: Duidelijk aangeven van parkeergelegenheid voor ouders met de auto

Acties
 Parking achter de school is voor vele ouders niet gekend, er hangt een bordje
‘private weg’, dus misschien durven ouders er niet gaan staan
 Aan de school een bordje hangen met een pijl naar de parking
 Plannetje in alle kleuren zetten, waarop duidelijk aangeduid is waar de
parking is
 Dit plannetje ook op de website zetten

Doel: Verkeersouders aanwerven die ’s morgens kinderen kunnen oversteken

Acties
 Ouders aanwerven die hierbij willen helpen

Doel: Snelle rijders doen minderen in de zone 30

Acties
 Wegversmalling?
 Mogelijkheden hierrond navragen bij stad of infrastructuurwerken

Doel: Veiligere trajecten voorleggen aan ouders om naar school te komen

Acties
 Navragen welke routes ouders nemen om naar school te komen
 Routes bekijken en zelf op zoek gaan naar alternatieve wegen
 Deze veiligere routes doorgeven aan de ouders

Doel: Kiss en ride zone aanleggen voor de school

Acties
 Navragen bij de stad wat hierin mogelijk is

Algemeen
Wat wordt er al gedaan op school rond verkeer?

Wat heeft de school al?

Hoe breng je een dossier binnen bij de stad met het meest positieve resultaat?

