
Visie rond verkeer 
 
Vroeger 
Als school proberen wij al jaren de verkeersveiligheid van de kinderen te verhogen. Zowel 
kleuters als leerlingen worden gestimuleerd in hun verkeersontwikkeling (methode 
knipperlicht, verkeersweek, verkeerspark). Mede het deelnemen aan 10op10 hebben wij 
onze blik verruimd en is er onder andere een leerlijn tot stand gekomen en houden wij onze 
ouders via de website op de hoogte van de verkeersacties. Wij zitten in onze laatste fase 
deellabel 3 en dankzij de financiële steun van 10op10 heeft onze school de mogelijkheid 
gekregen om fietsen aan te kopen voor de lagere school, verkeerslichten, stoeprandlinten,… 
zo kunnen wij onze verkeerslessen nog beter invullen. 
 
Om de verkeersveiligheid rondom de school te garanderen werken wij samen met de stad 
Herentals (zone 30 borden, octopuspaal, opmaken schoolroutekaart) en politie (fietscontrole, 
agent voor 1 dag). Zelf organiseren wij acties rond parkeerdruk en gordel dragen. Tevens is 
er een opstart van een voetgangerspool. 
 
 
Visie 
Wij willen als school dat leerlingen veilig de school bereiken en verlaten. Daarom proberen 
wij de leerlingen op een veilige manier kennis te laten maken met het steeds drukker 
wordende verkeer. Zowel kleuters als leerlingen moeten groeien in dit proces. Wij wijzen als 
school op de gevaren en brengen op een aangename manier kennis en vaardigheden bij. Dit 
leerproces vraagt tijd en vooral veel oefening zowel in beschermde omgeving als in het 
“echte” verkeer. Verkeersopvoeding is een must! 
 
Wij stellen als doel dat elke leerling zich op een veilige en verantwoorde manier kan 
verplaatsen als fietser en als voetganger op de openbare weg. Het aanbrengen van 
verkeersregels en –borden horen hier zeker bij maar vooral de vele stap en trap 
vaardigheden alleen en in groep (eerst beschermde omgeving daarna openbare weg) maken 
de leerling tot een veilig stapper/trapper. Ook onze kleuters leren de vaardigheden van het 
trappen al heel vroeg en als stapper kunnen ze zich, samen met een volwassene, op een 
veilige manier in het echte verkeer verplaatsen.  
 
Onze leerlijn is een grote steun en zorgt ervoor dat de ontwikkelingsdoelen voor de kleuters 
en de eindtermen voor de lagere school worden bereikt. 
 
 
Kleuteronderwijs ontwikkelingsdoelen (greep uit) 
* De kleuters herkennen in hun omgeving plaatsen waar ze veilig kunnen spelen en waar  
    niet. 
* De kleuters beseffen dat het verkeer risico’s inhoudt. 
* De kleuters kunnen onder begeleiding elementaire verkeersregels toepassen: op de stoep  
    stappen zonder zichzelf of andere in gevaar te brengen, stoppen aan de stoeprand,  
    stoppen bij verkeerslichten, veilig oversteken aan de hand van een volwassene,  
    uitstappen aan de veilige kant, fietsen met een loopfiets, …) 
 
 
Lager onderwijs eindtermen 
* De leerlingen kunnen de gevaarlijke verkeerssituaties in de ruimere schoolomgeving  
    lokaliseren en er zich  verplaatsen. 
* Ze beschikken over voldoende reactiesnelheid, evenwichtsbehoud en gevoel voor  
    coördinatie en ze kennen de verkeersregels voor voetgangers en fietsers om zich  
    zelfstandig en veilig te kunnen verplaatsen langs een voor hen vertrouwde route. 



* Ze tonen zich in hun gedrag bereid rekening te houden met andere weggebruikers. 
* Ze kennen de belangrijkste gevolgen van het groeiend autogebruik en kunnen de voor- en  
    nadelen van mogelijke alternatieven vergelijken. 
* Ze kunnen een eenvoudige route uitstippelen met het openbaar vervoer. 
 
 
Werkgroep verkeer 
Bestaat uit 2 kleuterjuffen en 4 leerkrachten (één van elke graad). De directie is aanwezig 
indien nodig. Wij vergaderen 4 keer per schooljaar en organiseren de verkeersacties, 
aankoop materialen, busevacuaties, bezoeken verkeerspark, … 
 
 
Verkeersouders 
Ze zijn onze niet te missen helpers, 1 keer vergaderen ze met de verkeersgroep (2de 
vergadering). De ouders/grootouders helpen met de stap- en trapactiviteiten in beschermde 
omgeving en op de openbare weg. Ze worden ook ingeschakeld bij het voetgangers- en 
fietsexamen. Geven ideetjes, weetjes door, helpen bij het maken van materiaal. 
 
 
Verkeersacties 
Klasniveau: Leerlijn is de rode draad. Elke leerkracht staat er voor in dat de doelen voor zijn 
leerjaar worden gerealiseerd.  
Regelmatige oefenmomenten voor fietsers en voetgangers in beschermde omgeving en op 
de openbare weg. Bezoek verkeerspark 3x (lagere school). Busevacuaties 3x (lager 
onderwijs en 3 de kleuterklas). Dode hoek vanaf de 2de graad. Deelname verkeerstoets 5de lj. 
4de lj agent voor 1 dag en voetgangersexamen. 6de lj fietsexamen. 
 
Schoolniveau: September: strapdag 
                  November: helm op fluo top 
             Januari : fluo-dag 
                        Maart : actie parkeerdruk of gordel dragen 
              April : verkeersweek kleuters 
                        Mei : brevetten en examens 
 
 
Info aan de ouders 
Alle acties op schoolniveau worden aan de ouders meegedeeld via maandplanning en extra 
brief en website.  
Bv: Begin schooljaar actie veilig naar school(politie) via brief aangekondigd. 
Opstellen schoolroutekaart: ouders op de hoogte gebracht via brief 
 
 
 


