VERKEER OP SCHOOL…

Haal- en breng-convenant,
verkeersafspraken school, ouders en
kinderen

Voor de ouders.
Rond veel basisscholen is sprake van een intensieve vermenging van snel- en langzaam verkeer.
Tijdens het in- en uitgaan van de school krioelt het op straat niet alleen van kinderen maar ook
van auto’s en fietsers. Kinderen hebben vaak niet alleen oog voor het verkeer: ze willen gauw naar
school om voor schooltijd nog even te kunnen spelen. En na een lange dag stilzitten kunnen ze niet
anders dan uitgelaten naar buiten hollen. Wachtende ouders kunnen hier iedere dag weer opnieuw
enorm van schrikken. Het is dan ook zaak om goede afspraken met ouders en kinderen te maken
omtrent het halen en brengen van de leerlingen.
Belangrijk uitgangspunt van dit convenant is dat ouders zelf initiatief nemen en voorbeeldgedrag
tonen in het verbeteren van de verkeersveiligheid voor hun kinderen. Het convenant is dan ook
bedoeld voor alle ouders die één of meer kinderen op onze school als leerling hebben aangemeld
of van plan zijn aan te melden.
Zo zijn er door school enkele afspraken rond verkeersgedrag opgesteld. Deze afspraken zijn
gericht op verkeersactiviteiten rond de school, te voet, per fiets of auto naar school gaan, halen
en brengen van kinderen en wachten en parkeren rondom onze school.
Het laatste wat we als school willen, is als politieagent rondlopen. Echter, ouders die zich niet
aan de opgestelde afspraken houden of afbreuk doen aan het convenant zullen door de
verantwoordelijke contactpersoon (leerkracht, directie of verkeersouder) van de school op hun
gedrag worden aangesproken.
Met de handvatten die dit convenant aanreikt, ontwikkelen scholen voor basisonderwijs een
beleid dat de verkeersveiligheid in de directe schoolomgeving tracht te bevorderen. En wel op
zo’n manier dat zowel ouders als school op één lijn komen en elkaar steunen, want samenwerking
is van doorslaggevende betekenis voor een succesvolle aanpak.

Waarom kiezen wij voor een convenant
halen en brengen?
Verkeersveiligheid is een belangrijk onderdeel van een veilige school. Ouders en leerkrachten
zien graag dat de omgeving van de school overzichtelijk is. Druk en chaotisch verkeer willen we
vermijden, vooral ook omdat kinderen hun gedrag op straat nog aan het leren zijn.
We streven er voortdurend naar school en omgeving in te richten als een veilig gebied voor alle
betrokkenen. Hierbij streven we naar (praktische) verkeerslessen voor alle groepen waarin o.a.
aandacht wordt besteed aan de school-thuisroute, het veilig oversteken en veilig gedrag van
kinderen bij voor hen gevaarlijke situaties.
Bij onze school wordt een flink aantal kinderen met de auto naar school gebracht, waardoor
verkeersonveilige situaties, parkeerproblemen en milieuoverlast ontstaan. Draaiende motoren,
verkeerd geparkeerde auto’s en overstekende kinderen; de problemen bij de schoolpoort zijn
talrijk. Al snel is het rond het begin en einde van de schooldag een enorme drukte. Ondanks het
feit dat veel ouders met hun kinderen in de buurt van de school wonen, worden ze toch vaak met
de auto gebracht.
Geconstateerd wordt dat het verkeersgedrag van ouders die de kinderen van en naar school
brengen en halen vaak te wensen overlaat. Dit gedrag brengt de verkeersveiligheid van met name
de kinderen ernstig in gevaar.
Wij kiezen daarom voor een convenant halen- en- brengen en willen samen met u als ouder
afspraken maken omtrent:

Verkeersactiviteiten rond de school,
te voet, per fiets of auto naar school gaan,
halen en brengen van kinderen,
wachten en parkeren rondom onze school.
Alle opgestelde afspraken hebben op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag betrekking tot de
volgende tijdvakken:
-van 8.20 tot 8.35 uur en van 14.25 – 14.45 uur.
Voor de groep 1 t/m 4 gelden de afspraken op vrijdagochtend ook van 11.55 tot 12.10 uur.
Op woensdag zijn de tijden als volgt:
- van 8.20 tot 8.35 uur en van 12.25 – 12.45 uur
Met dit convenant hopen wij, samen met u een positieve en effectieve bijdrage te kunnen leveren
aan het voorkomen van onveilige verkeerssituaties in de directe schoolomgeving.
Dit convenant is een initiatief van Basisschool Op de Top te Vijlen, Gemeente Vaals.
Met ondersteuning van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg.

Afspraken rond de school.
A.

Voetgangers

Iedereen moet kinderen die op de voetgangersoversteekplaats oversteken voor laten gaan.
Kinderen worden op de stoep aan het schoolplein opgewacht aan de Vijlenberg. Aan de
Pastorijweg worden de kinderen op het schoolplein ter hoogte van de bankjes opgewacht. Hierna
kunt u samen met uw kind het schoolplein verlaten. De verkeersbrigadiers zorgen dat de kinderen
en ouders veilig kunnen oversteken.
De kinderen die zelfstandig naar huis gaan, nemen de uitgang aan de Vijlenberg. Zij kunnen vanaf
het schoolplein over de stoep naar huis lopen of via de tussenpoort bij de fietsenstalling naar de
speelplaats van de onderbouw lopen.

B.

Fietsen van kinderen.

Fietsen worden geplaatst in de daarvoor bestemde fietsenrekken in de fietsenstalling. Is het
fietsenrek onverhoopt vol, dan worden de fietsen in de onmiddellijke nabijheid van het
fietsenrek geplaatst.

C.

Fietsen en bromfietsen van ouders.

Fietsen en bromfietsen worden alleen in de stalling geplaatst indien de ouders langere tijd op
school moet verblijven. De fietsenstalling is namelijk op de eerste plaats voor de fietsen van de
kinderen bedoeld. Ouders kunnen hun fietsen en/of bromfietsen kort plaatsen op het trottoir
aan de Vijlenberg of op de parkeerplaats aan de Pastorijweg. Zorg er wel voor dat anderen hier
geen last van hebben.

Parkeer- en circulatieplan.
A.

Stilstaan.

Ouders zien hun kinderen graag het schoolplein oplopen, dit brengt een gevoel van veiligheid met
zich mee. Dat zorgt vaak voor opstoppingen voor de schoolpoort doordat ouders “heel even gaan
stilstaan met de auto” om hun kind uit te laten stappen. Daarom hebben wij voor ouders die hun
kinderen alleen willen afzetten en daarna meteen verder rijden een apart gedeelte beschikbaar.
Deze plek ligt aan de rechterkant van de Vijlenberg, parallel aan de school (zie onderstaande
foto). Laat uw kind(eren) veilig aan de trottoirzijde in en uit de auto stappen. Deze zone is
bedoeld voor de kinderen van groep 5 t/m 8. Voor het overgrote deel komen deze kinderen
zelfstandig naar school toe. Natuurlijk mogen ouders van andere groepen ook gebruik maken van
dit gedeelte.
Om een goede doorstroming van het verkeer te bevorderen, mogen de ouders met kinderen in
groep 1 t/m 4 hun kinderen uit laten stappen op de parkeerplaats aan de Pastorijweg. Let hierbij
wel op dat uw kind uitstapt aan het trottoir. Zorg er tevens voor dat de verkeersbrigadiers hier
geen hinder aan ondervinden. Ouders waarvan hun kinderen in verschillende groepen zitten,
bijvoorbeeld groep 3 en groep 7, mogen zelf bepalen waar zij hun kind uit laten stappen. De
voorkeur gaat uit naar dit gedeelte aan de Vijlenberg.

•

B.

Uitstapzone aan de rechterkant van de Vijlenberg.

Parkeren

Er zijn natuurlijk altijd ouders die graag even met hun kind mee naar binnen gaan of met hun kind
mee naar de schoolpoort willen lopen. Voor deze “iets langer parkeerders” zijn echte
parkeerplaatsen nodig. Bij onze school is dergelijke parkeerruimte voorhanden aan de
Pastorijweg. Ook is het mogelijk om op de Vijlenberg aan de linkerkant van de weg uw auto te
parkeren. Dit is aan de kant van het veld.
Alleen parkeren op de aangegeven plekken (parkeerplaatsen).
De bestuurder mag zijn voertuig niet dubbel parkeren.
Op een gehandicaptenparkeerplaats mag slechts worden geparkeerd door een
gehandicaptenvoertuig waarin een geldige gehandicaptenkaart duidelijk zichtbaar is of is
aangebracht. En indien de gehandicaptenparkeerplaats is gereserveerd voor een voertuig
met een nader bepaald kenteken.

Parkeren is naar aanleiding van onze afspraken alleen toegestaan in de aangegeven zones. Voor
onze school betekent dat:
Parkeerplaats Pastorijweg voor ouders/verzorgers van de groep 1 t/m 4.

● Op onderstaande foto ziet u de trottoirrand aan de linkerkant, naast de parkeerplaats, waar u
even mag stoppen om uw kind(eren) uit te laten stappen. Let hierop dat u de brigadiers niet
hindert.

Parkeerhavens aan de linkerkant van de Vijlenberg voor de ouders/verzorgers van de
groepen 5 t/m 8.

Halen en Brengen bij de schoolpoort.
Brengen en halen op de fiets of te voet wordt voor u als ouders een stuk aangenamer als er een
goede wachtplek is. Zo’n plek ligt naast het schoolplein aan de Vijlenberg en op het schoolplein
van de onderbouw (Pastorijweg).
Ouders:
parkeren hun auto in de parkeerzone Pastorijweg of rechterkant aan de Vijlenberg;
parkeren hun fiets/bromfiets in de parkeerzone Pastorijweg of op het trottoir aan de
Vijlenberg. Let op: niet direct voor de ingang van de speelplaats.
wij verwachten van u dat u uw kinderen op het schoolplein gaat opwachten op de daarvoor
afgesproken plaats. Wij willen voor de veiligheid en voor een ordelijk verloop bij het in/
en uitgaan van de school een vrije schooluitgang.

Te voet, per fiets of met de auto naar school.
Gaan we vandaag te voet, per fiets of met de auto naar school? We willen u wijzen op het bewust
kiezen van de manier waarop u of uw kinderen naar onze school komen. De meeste leerlingen op
onze basisschool woont binnen 1 kilometer afstand van de school. Een klein deel woont binnen 2
kilometer van school af en ongeveer een kwart van alle leerlingen woont 3 kilometer of verder
van de school af. Wij willen u ervan bewust maken dat de verkeersdrukte in de omgeving van de
school veel minder wordt als we ons allemaal aan onderstaand idee houden:

3 KM of meer
U woont binnen, 1 KM van school:
U woont binnen, 2 KM van school:
U woont, 3 KM of meer van school:

2 KM

1 KM

u/uw kind komt, te voet of op de fiets.
u/uw kind komt, per fiets of te voet.
u/uw kind komt, met de auto of per fiets of de bus.

Er kunnen zich natuurlijk altijd situaties voordoen waarin u niet in staat bent zich aan dit idee te
houden. Hiervoor hebben wij als school begrip. Wij willen u echter wijzen op het belang en de
noodzaak van een verkeersluwe schoolomgeving. Hierdoor wordt de veiligheid van uw kind(eren)
verhoogd.

