VERKEERSVEILIGHEID
De ouders / opvoeders staan op de eerste plaats om de belangrijkste gevaren aan te duiden, te
verklaren en om de regels te laten toepassen om deze gevaren te vermijden en het noodzakelijke
toezicht te verzekeren.
De school verwacht dat alle leerlingen, hun ouders en begeleiders de verkeersreglementen en de
richtlijnen die de school geeft om de veiligheid na te streven, volgen. We verwachten hierbij het
nodige respect voor de gemachtigde opzichters en hun opdracht. Zij zijn er voor de veiligheid van uw
kinderen.

Nieuwe verkeerssituatie vanaf 1/09/2018!
Vanaf 1 september 2018 geldt in de Kloosterstraat éénrichtingsverkeer voor automobilisten.
Wij geven jullie graag even mee wat er concreet zal veranderen.
In de Kloosterstraat worden verkeerseilandjes geplaatst ter hoogte van de in-/uitgangen van de
school.
1. De fietsers die vanuit de Dorpsstraat komen, rijden op de rijbaan en komen via de groene
fietsenpoort de school binnen.
2. De fietsers die uit het Slangenbos komen, rijden het fiets/voetpad op en steken over ter
hoogte van het verkeerseilandje aan de groene fietsenpoort.
3. De voetgangers gebruiken het voetpad langs de kant van de school.

verkeerseilandje

4. Fietsers die de Kloosterstraat uitrijden naar het Slangenbos, rijden op de rijbaan: door het
verhoogde kruispunt is de snelheid van de auto’s verlaagd en zorgt er voor dat er veiliger kan
ingevoegd worden.
5. Fietsers die de Kloosterstraat uitrijden naar de Dorpsstraat, steken eerst over (onder
begeleiding) aan het verkeerseilandje en rijden op het fiets/voetpad verder. Aan het
kruispunt met de Dorpstraat staat een gemachtigd opzichter om de kinderen te helpen
oversteken.
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Afspraken i.v.m. verkeersveiligheid
De veiligheid van de kinderen is onze grootste bezorgdheid. Volg daarom zorgvuldig volgende
aanwijzingen:
Kleuters
Alle kleuters verlaten de school te voet of met de fiets door de gele poort. Er staat een gemachtigde
opzichter om de voetgangers veilig te laten oversteken aan het verkeerseiland verbonden aan de
uitgang van de school.
Er werden pijlen geschilderd in functie van het openen van de gele poort. Wij willen jullie vriendelijk
verzoeken om deze staprichting te respecteren. Het maakt het brengen en afhalen van de kinderen
veel overzichtelijker en bijgevolg ook veel veiliger.
Kleuters die met de fiets komen, plaatsen hun fiets in de kleuterfietsenstalling.
Lagere school
De voetgangers gaan in de rijen staan en verlaten de school langs de gele poort. Er staat een
gemachtigde opzichter om de voetgangers veilig te laten oversteken aan het verkeerseiland.
De fietsers verlaten de school langs de groene poort. Er staat een gemachtigde opzichter om de
fietsers veilig te laten oversteken richting de Dorpstraat en veilig te laten afdraaien richting
Slangenbos.
Opgelet, automobilisten!
Het is van zeer groot belang dat de automobilisten wachten om te vertrekken tot de fietsers weg zijn.
In de Kloosterstraat is er éénrichtingsverkeer voor automobilisten.
Terwijl u wacht , vragen wij
 Als voetganger te wachten op de parking ter hoogte van het berichtenbord. Niet voorbij de
brievenbus.
 Als fietser uw fiets in het fietsenrek op de fietsenparking te plaatsen.
 Kleuters niet op de parking te laten spelen maar bij de hand te houden
 De ruimte tussen de hekken vrij te laten voor fietsers en voetgangers.
 De fietsenparking te verlaten tussen het berichtenbord en de brievenbus.
Als iedereen deze afspraken respecteert met de nodige verantwoordelijkheidszin kunnen wij een
veiligere schooluitgang creëren!

Gemachtigde opzichters
Op de middag en aan het einde van een klasdag wordt het verkeer geregeld door de gemachtigde
opzichters.
Aan de verkeerseilanden aan de schoolpoort, in de Dorpsstraat en in het Slangenbos helpen zij de
verkeersveiligheid garanderen.
Gelieve hun instructies correct te volgen.

Kloosterstraat 7 2243 Pulle – 03 484 41 68 – www.basisschoolimpuls.be

Verkeer
We werken actief mee aan verkeerscampagnes zoals:
 Fluo –actie
 Sam de verkeersslang
 Strapdag (Stappen en Trappen naar school)
 Autoluwe woensdagen
De ouders blijven de voornaamste verkeersopvoeders van de kinderen. Daarom zouden wij jullie
medewerking willen vragen om onze kinderen op een zo veilig mogelijke manier te laten deelnemen
aan het verkeer.
Wij willen als school extra aandacht besteden om onze kinderen zichtbaar te maken in het verkeer.
Mogen we vragen om uw kind met fluovestje aan naar onze school te laten komen?
Samen veilig verkeren, dat is ons doel !!!
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Werkgroep Veilig Verkeer Zandhoven
Ook onze school maakt deel uit van de Werkgroep Veilig Verkeer Zandhoven (WVVZ). Deze
werkgroep heeft tot doel de verkeersveiligheid in Groot Zandhoven (Massenhoven, Pulderbos, Pulle,
Viersel en Zandhoven) te verbeteren.
Via een aantal leden van de oudervereniging heeft onze school ook een stem in deze werkgroep.
Wat zijn de doelstellingen van deze werkgroep?
Algemeen





Aandacht vestigen op de zwakke weggebruikers (schoolgaande jeugd, voetgangers, fietsers).
Aanzet geven tot het veiliger maken van het verkeer
Als denktank fungeren: van gedachten wisselen over verkeersveiligheid
Deskundigheid verwerven en/of opbouwen inzake verkeersveiligheid

Specifiek






Contact nemen en houden met doelgroepen en constructief samenwerken met bevoegde
diensten
Formuleren en onder de aandacht brengen van voorstellen ter verbetering van de lokale
verkeersinfrastructuur
Verzamelen en ter beschikking stellen van info m.b.t. de verkeersproblematiek
Inventariseren van zwakke punten vanuit het oogpunt van de zwakke weggebruiker
Klankbord zijn inzake verkeersveiligheid

Acties en realisaties
Ieder jaar worden er acties georganiseerd door de werkgroep om de verkeersveiligheid nog extra in
de verf te zetten. Zo is er na de herfstvakantie de fluo-actie waar heel Groot Zandhoven aan mee
doet. De werkgroep is er na lang aandringen bij de gemeente in geslaagd om een verkeerslicht op de
Boudewijnlaan te laten installeren. Hierdoor kunnen onze kinderen veilig oversteken.
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