
Verkeer 

 

Wij investeren als school veel in veilig verkeer. Wij willen ons doelgericht en 

systematisch inzetten om onze kleuters en leerlingen te laten groeien tot zelfstandige 

weggebruikers die hun verantwoordelijkheid kunnen en willen opnemen in het 

verkeer, rekening houdend met de verkeersregels. Wij als school, hebben de taak 

om de kinderen op de gevaren te wijzen en hen de nodige kennis en vaardigheden 

bij te brengen. Dit leerproces vraagt tijd en vooral veel oefening in de praktijk. 

Verkeers- en mobiliteitseducatie gaat dus verder dan alleen maar het aanleren van 

kennis van het verkeersreglement. Verkeersopvoeding zien wij als één van de vele 

taken op school. Wij stellen als doel dat iedere leerling zich veilig kan verplaatsen te 

voet en met de fiets op de openbare weg. We maken de kinderen vertrouwd met 

de verkeersregels en verkeersborden. En we investeren vooral tijd voor het oefenen 

van stap- en fietsvaardigheden individueel en in groep en alleen in de beschermde 

omgeving en op straat. We streven ernaar dat onze kleuters en leerlingen bij het 

verlaten van de school veilig en zonder begeleiding kunnen anticiperen in het 

verkeer als voetganger of fietser. Het leerkrachtenteam hanteert hiervoor een 

uitgewerkte leerlijn die gebaseerd is op de zill-doelstellingen met een verticale en 

horizontale samenhang als basis voor het plannen van verkeersactiviteiten en het 

uitbouwen van verkeerstrainingen. 

 

 

Verkeersacties op schoolniveau: 

– Deelname aan het verkeersspel ‘Sam de verkeersslang’: 

     Telkens als de leerlingen op een veilige en milieuvriendelijke manier 

naar school komen, mogen zij een stip plakken op ‘Sam de 

verkeersslang’. 

     Hiermee streven wij naar meer milieuvriendelijke verplaatsingen tijdens 

de campagneweek en streven we naar een mogelijk behoud hiervan 

na de campagne. 

– Deelname aan de Strapdag, een startmoment van de activiteiten in functie van 

het verkeer doorheen het schooljaar. 

– Tijdens uitstappen dragen kleuters, leerlingen en leerkrachten/begeleiders steeds 

een fluo-hesje. 

– Voor verplaatsingen naar het zwembad, workshops, tentoonstellingen, 

sportactiviteiten maken wij steeds gebruik van het openbaar vervoer. 

 

Verkeersacties op klasniveau: 

– Elke middag beurtrol fietsen voor de kleuters op de speelplaats. 

– Verkeerswandeling in de eerste kleuterklas en de onthaalklas. 

– Afname van het loopfietsbrevet in de 2de kleuterklas 

– Afname van het voetgangersbrevet in de 3de kleuterklas 



– Fietsvaardigheidstraining ‘Meester op de fiets’ voor het 1ste, 2de, 3de en 

4de leerjaar. Een behendigheidsparcour wordt uitgezet op de speelplaats. 

– Afname van het fietsbrevet in het 1ste leerjaar 

– Afname van het voetgangersbrevet in het 2de leerjaar 

– Afname van het fietsbrevet in het 3de leerjaar 

– Afname van het Grote Voetgangersexamen in het 4de leerjaar 

– Afname van het Grote Fietsexamen in het 5de leerjaar: 

Naast een theoretische proef en een behendigheidsproef, leggen de 

leerlingen ook een fietsexamen af op de openbare weg. Zij krijgen 

voorafgaand een intensieve training van een medewerker van Pro-Velo. 

Afname van de Grote Verkeerstoets in het 5de leerjaar 

 

Plannen voor de toekomst: 

– Plaatsen van een octopuspaal om de school beter zichtbaar te maken in het 

straatbeeld en zodat de zone 30 gerespecteerd wordt. Er wordt contact 

opgenomen met de schepen van openbare ruimte van Sint-Lambrechts-Woluwe. 

– Opzetten van een schoolstraat in de Claireaulaan. In samenwerking met mobiel 

21 worden de mogelijkheden onderzocht. 
 

 

 


