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PROTOCOL 'VEILIG NAAR SCHOOL' 
 
Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen 
betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas kan daarbij het leven laten. Kinderen 
moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren 
en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen, BVL. Dit betekent 
Brabantsverkeersveiligheidslabel. Het VerkeersveiligheidsLabel, met het beeldmerk SEEF de Zebra, toont 
aan dat een school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. Het BVL biedt 
basisscholen en gemeenten de helpende hand om meer op de praktijk van alle dag gerichte 
verkeerseducatie te geven. 
 
Hieronder treft u het gewenste verkeersgedrag aan dat wij als Kindcentrum voor ogen hebben. 
 
Voetgangers 
Voetgangers moeten gebruik maken van het trottoir. Als er geen trottoir is, maken voetgangers gebruik van 
het fietspad. Indien er ook geen fietspad is, dan moeten voetgangers de linker-wegberm gebruiken of de 
uiterste linkerzijde van de rijbaan. 
 
Skaters, skeelers en steppers  
Zij vallen onder de regels van de voetgangers. Met het oog op de snelheidsverschillen is het belangrijk om 
het overige verkeer niet in gevaar te brengen. Het plaatsen van de deze materialen op school is voor eigen 
verantwoording. 
 
Fietsen naar school 
Fietsen is heel gezond. De ruimte om fietsen op school te stallen is echter beperkt. Daarom hebben we 
afgesproken welke kinderen hun fiets op het schoolterrein mogen stallen: 
• kinderen die voorbij de Tuinstraat wonen; 
• kinderen die aan de andere kant van de Empelseweg wonen; 
• kinderen die voorbij de Venstraat wonen; 
• kinderen die niet in woonwijk ’t Ven wonen. 
 
Voor alle andere kinderen geldt: te voet naar school.  
 
Parkeren fietsen 
De kinderen parkeren de fietsen in de aangegeven fietsenrekken. Elke groep krijgt een eigen plek 
aangewezen. Het is de bedoeling dat de kinderen daar dan ook hun fietsen parkeren. Omdat er geen 
toezicht is op de fietsenrekken adviseren wij om een goed werkend (hang)slot aan de fiets te bevestigen. 
 
Parkeren fietsen groep 1 t/m 5 
Gebruik fietsenrekken tegenover de hoofdingang (aan de Mimosastraat), 
 
Parkeren fietsen groep 6 t/m 8 
Gebruik fietsenrekken tegenover de gymzaal (aan de Kamperfoeliestraat). 
 
Fietsers 
De fietsers moeten gebruik maken van het fietspad indien dit aanwezig is. Zo niet, dan moet er aan de 
rechterzijde van de weg worden gefietst. Natuurlijk moet de fiets aan de veiligheidseisen voldoen. Fietsers 
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mogen met z'n tweeën naast elkaar fietsen, mits zij het overige verkeer niet in gevaar brengen. Laat 
kinderen pas zelfstandig naar school fietsen als zij beschikken over voldoende fietsvaardigheid en 
verkeerskennis. 
 
Leer kinderen dat 'zien' niet hetzelfde is als 'gezien worden'. Dat het kind de auto ziet, betekent niet altijd 
dat de bestuurder van de auto het kind kan zien. Daarom is het verstandig om uw kind te leren oogcontact 
te maken met de bestuurder om zo veilig te kunnen oversteken. Leer kinderen dat auto's een remweg 
hebben en tijd nodig hebben om uit te wijken. 
 
Fietsverlichting en zichtbaarheid 
Fietsen moeten voorzien zijn van een niet-driehoekige rode reflector aan de achterkant, witte of gele 
retroreflectoren aan de wielen en vier gele retroreflectoren aan de trappers. Bij slecht weer, waarbij het 
zicht wordt belemmerd en bij schemer, moeten fietsers voor- en achterlicht voeren. 
Kies kleurrijke, liefst reflecterende kleding voor uw kinderen. Ze zijn dan voor het overige verkeer beter 
zichtbaar. 
 
Achterop de fiets 
Kinderen beneden de acht jaar mogen alleen achterop de fiets worden vervoerd als ze zitten op een veilige 
zitplaats met voldoende steun voor de rug, handen en voeten. 
 
In de auto 
Kinderen tot 1,35 meter moeten in de auto gebruik maken van een gordel in combinatie met een 
goedgekeurd en passend kinderzitje. Kinderen die groter zijn dan 1,35 meter hoeven alleen de gordel te 
gebruiken. De gordel moet strak over schouders, borst en bekken aansluiten.  
Het diagonale gedeelte van de driepuntsgordel mag niet achter het lichaam worden geleid. De 
driepuntsgordel mag nooit als heupgordel worden gebruikt. Het is verstandig om een kind tot 1,35 meter 
niet voorin te vervoeren; achterin zit een kind veiliger. Er mogen nooit meer kinderen worden vervoerd dan 
dat er zitplaatsen en gordels zijn. 
 
Veilig in en uit de auto 
Laat kinderen aan de trottoirzijde in- en uitstappen, dan hebben ze geen hinder van passerend verkeer. Een 
kinderslot voorkomt dat het achterportier onverwacht van binnenuit wordt geopend. Bovendien bent u er 
zo zeker van dat u erbij bent als uw kinderen uitstappen. Verwijder de sleutel uit het contact bij het 
verlaten van de auto en zet de auto op de handrem en in de eerste versnelling. 
 
Ouders die kinderen met de auto naar school brengen, moeten goed letten op de veiligheid van andere 
kinderen die lopend of fietsend komen. Het advies is dan ook de ingangen van de school parkeren, 
straathoeken en de trottoirs vrij te houden. Het beste kunt u de auto iets verder van de school parkeren. 
Hiermee wordt drukte, irritaties en opstoppingen bij de ingangen van de school voorkomen. 
 
Geef fietsende en lopende kinderen voldoende ruimte.  
 
Parkeerplaatsen voor de school 
Wij willen u erop attenderen dat de parkeervakken aan de kant van de Kamperfoeliestraat gereserveerd 
zijn voor personeel. Parkeer liever op enige afstand en begeleid de kinderen het laatste stukje lopend naar 
school. 
 
Zoen & Zoef zone 
De Mimosastraat zouden we graag als eenrichtingverkeer willen gebruiken, maar dit is wettelijk gezien niet 
het geval. Om het verkeer in de straat overzichtelijker en rustiger te houden, is er voor gekozen om deze 



  

Juni 2019 

straat te gebruiken als “Zoen & Zoef” zone. Dit houdt in dat u de Mimosastraat inrijdt vanaf De Bergen en 
deze Zoen & Zoef”zone gebruikt als veilige in- en uitstapmogelijkheid voor uw kind(eren). Daarna maakt u 
plaats voor een ander. Het is niet de bedoeling om de auto in de “Zoen & Zoef” zone geparkeerd te laten 
staan. Als u toch langdurig moet parkeren, kunt u dit doen in de omliggende straten in de wijk. Dit in 
verband met de veiligheid van de kinderen.  
 
Lekker anders! 
Wist u dat kinderen het erg leuk vinden om eens een keer op een andere manier naar school te komen? 
Met een “Lekker andersdag” willen wij als school de verkeersdrukte en verkeersveiligheid rondom school 
verspreiden en beperken. U kunt hierbij bijvoorbeeld eraan denken om als het regent bijvoorbeeld lekker 
met de laarzen en paraplu naar school te gaan. Of laat de hond ondertussen uit terwijl u uw kind naar 
school brengt. Onderweg kunt u uw kind attenderen op diverse verkeerssitaties en/of –borden. Ook is het 
leuk om aan de wandeling leuke opdrachten te koppelen, zodat de wandeling niet alleen milieuvriendelijk 
is, maar ook nog eens leerzaam en leuk is voor uw kind. Overleg de avond ervoor eens samen met uw kind 
hoe hij/zij een keer naar school zou willen gaan?  
 
We doen een beroep op uw medewerking, zodat de schoolomgeving een veilige plek kan zijn en blijven 
voor alle kinderen. In dit document vindt u verschillende opties om dit veilig en op een leuke manier te 
doen. Door de gedeelde verantwoordelijkheid kunnen we als Kindcentrum elk jaar opnieuw blijven voldoen 
aan de criteria van het Brabants Verkeersveiligheids label (BVL), o.a. zorgdragen voor veilige 
toegangswegen tot de directe schoolomgeving. 
 
 


