3 september 2015
Verkeersplan CBS De Spiegel
CBS De Spiegel vindt de verkeersveiligheid zeer belangrijk omdat dit een belangrijk onderdeel is
van een veilige school. Vooral tijdens het in- en uitgaan van de school is het erg druk op straat.
Kinderen hebben vaak niet alleen oog voor het verkeer. Het is dan ook zaak om goede afspraken
met ouders en kinderen te maken omtrent het halen- en brengen van de leerlingen.
Er zijn enkele afspraken rond verkeersgedrag opgesteld. Deze zijn opgemaakt door de school, de
verkeerscommissie en de verkeersouders. Ze zijn gericht op verkeersactiviteiten rondom de school,
te voet, per fiets of auto naar school gaan, halen en brengen van kinderen en wachten en parkeren
rondom onze school. Van u wordt verwacht dat u zich aan deze afspraken houdt. Ouders die zich
niet aan de afspraken houden zullen door de verantwoordelijk contactpersoon van school op hun
gedrag worden aangesproken. Zo wordt geprobeerd om zo de verkeersveiligheid in de directe
schoolomgeving te bevorderen.
Voetgangers
CBS De Spiegel streeft er naar om zoveel mogelijk kinderen lopend naar school te laten gaan om
zo de hoeveelheid fietsen en auto’s rondom school te beperken en meer ruimte te creëren rondom
de school en op het schoolplein. Omdat veel leerlingen woonachtig zijn in de buurt van school
wordt zo de drukte van het “breng- en haalverkeer” zoveel mogelijk beperkt. Met het oog op de
verkeersveiligheid kan dan de grootste winst geboekt worden.
Uitgangspunt is dat in een straal van 400 meter rondom school de kinderen lopend naar school
komen. Mogelijk kunnen onderling afspraken gemaakt worden om gezamenlijk te komen. Zie de
plattegrond voor het loopgebied. Kinderen lopen over de stoep en betreden de school middels de
voor hen bestemde ingangen. Zorg voor een vrije schooluitgang.
Fietsers
Kinderen die buiten de straal van 400 meter of aan de andere kant van de rondweg wonen, kunnen
lopend of op de fiets naar school komen. Fietsers komen over de openbare weg (niet over de
parkeerplaats!) en zetten na aankomst hun fiets in de voor hen bestemde vakken bij de voor hen
bestemde ingang van de school. Rondom en op het schoolplein mag niet gefietst worden. Ouders
die hun kinderen op de fiets op komen halen wachten voor de school op de stoep en hinderen het
overige verkeer niet. Zorg voor een vrije schooluitgang. Vooral bij het naar huis gaan, is het erg
druk. Als u wegfietst, geef dan duidelijk aan welke kant u op wilt.
Automobilisten
De school ziet graag dat zo weinig mogelijk kinderen met de auto naar school gaan. Bij de school
gelden voor automobilisten in ieder geval de volgende afspraken:
 Auto’s moeten geparkeerd worden in de parkeervakken op de parkeerplaatsen in de
nabijheid van school. Parkeren op de stoep of langs de openbare weg (Van Ittersumstraat,
Brethouwerstraat en Pastoriestraat) is niet toegestaan. Dit geldt ook voor het alleen laten
in– en uitstappen van uw kinderen.
 Maak geen onnodige geluidsignalen.
 Er is een gehandicaptenparkeerplaats, bestemt voor houders van een
gehandicaptenparkeerkaart.
Ten slotte
Uitzonderingen kunnen natuurlijk altijd voorkomen, waardoor de afspraken niet nagekomen
kunnen worden. U kunt denken aan lessen waarbij de fiets gebruikt moet worden en aan
persoonlijke motieven. Zijn er persoonlijke motieven om van de afspraken af te wijken dan willen
wij u wel vragen om dit aan de school mee te delen.
Op school wordt veel aandacht besteed aan verkeer. Kinderen moeten leren hoe het verkeer werkt
en hoe zij zich daar veilig in kunnen verplaatsen. Ze hebben soms het inzicht nog niet en zien de
gevaren niet. Geef in ieder geval als ouder het goede voorbeeld!
Als u nog vragen of opmerkingen heeft die bijdragen aan de verkeersveiligheid, dan horen wij dat
graag van u.

Plattegrond met de straal van het loopgebied rondom school.

