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Kinderen nemen zelf niet de beslissing over de manier waarop ze zich verplaatsen.
De manier waarop ze naar school gaan, wordt bepaald door de ouders. Het is daarom
van belang dat je ouders probeert te betrekken bij je mobiliteitsacties en hen inzichten
verstrekt rond duurzame verplaatsingen.

Ouderwerkgroep Verkeer en Mobiliteit
In de meeste scholen is er een oudercomité dat erg betrokken is
bij wat er leeft en beweegt in de school. Het oudercomité hoeft
niet alleen een feestcomité te zijn, maar kan evengoed een rol
spelen in acties rond verkeer en mobiliteit. Een oudercomité kan
samen met leerkrachten acties op touw zetten, inspraak hebben
bij gesprekken omtrent de schoolomgeving op lokaal niveau
vanuit het standpunt ouder,…
Volgende stappen kan je ondernemen:
1. Pols naar geïnteresseerde ouders en breng ze samen.
2. Breng bekommernissen rond het thema verkeer en mobiliteit
op tafel, zowel die van de school als die van de ouders.
3. Houd een brainstorm/ bedenk mogelijke acties en activiteiten die jullie samen willen ondernemen.
4. Voer uit en evalueer.

Doe mee aan acties en campagnes!
Er bestaan heel wat uitgewerkte acties en campagnes die, via
de kinderen, ouders mee willen aanmoedigen om op een veilige
en duurzame manier naar school te komen. Deze acties werken
vaak met beloningen voor de kinderen en/of de ouders. Als het
kind niet meedoet bestaat de kans dat het niet beloond wordt.
Deze boodschap nemen ze mee naar huis. Kinderen motiveren
de ouders dus.
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Je kan ouders niet enkel aanmoedigen om mee te doen met
de actie, maar ze ook actief laten meewerken. Ze kunnen mee
beloningen uitdelen, tellingen doen, mee promotie maken,
andere ouders overtuigen, meevieren op een start- of slotfeest
van de actie, …

Begeleiding schooluitstappen
Je verplaatsen met een groep kinderen is niet altijd evident.
Zeker niet als je dat op een duurzame manier wil doen.
Vraag hulp aan ouders om de kinderen mee te begeleiden.
Op deze manier leren de ouders ook het belang en werking
van deze verschillende vervoersmodi kennen. Lees meer over
de verschillende mogelijkheden in de fiche ‘Verduurzamen van
schooluitstappen’.

www.verkeersslang.be

Wandelrijen en fietsrijen
Door een aanbod van wandel- en fietsrijen kan je ouders aan
boord krijgen om hun kind toch naar school te laten stappen of
fietsen omdat hun kind samen met andere kinderen naar school
begeleid wordt door een ouder.
Sommige scholen kiezen voor wandel- en fietsrijen voor
een beperkte afstand, tot juist voorbij de gevaarlijkste
verkeerspunten. Sommigen scholen zetten in op wandelen fietspoolen van en/of naar school. Je kan de ouders
betrekken door:
-----

de woonplaatsen van de kinderen in kaart te laten brengen,
de mogelijke routes te bepalen,
de kinderen te begeleiden,
te fungeren als aanspreekpunt hierover.

Meer info hierover vind je op: www.fietspoolen.be

Gemachtigde opzichters
Gemachtigde opzichters zorgen ervoor dat de schoolomgeving
veel veiliger wordt voor kinderen. Ze helpen kinderen de straat
over te steken en veilig de schoolpoort te bereiken. Voor deze
taak kunnen ouders ingeschakeld worden. Om een gemachtigd
opzichter te worden, zullen geïnteresseerde ouders een attest
moeten behalen. Zij volgen hiervoor een opleiding met een
theoretisch luik en een praktisch luik. Meestal wordt deze
opleiding door de politie in de gemeente/stad georganiseerd.

Oefenmomenten fietsvaardigheden/
fietsexamen
Op school worden heel wat oefenmomenten voorzien alvorens
een fietsexamen af te leggen. Omdat het als leerkracht niet
zo eenvoudig is om een hele groep fietsende kinderen te
begeleiden, kan je ouders vragen om hierbij te helpen.
Niet enkel bij de oefentochtjes, maar ook bij het examen zelf.
Zo kunnen ouders tijdens een fietsexamen bepaalde punten
bemannen waar de kinderen een verkeerssituatie goed moet
proberen in te schatten en de juiste handeling moeten uitvoeren.
Ouders staan mee in om de actie van de kinderen te quoteren.
Meer info over het Grote fietsexamen:
www.hetgrotefietsexamen.be

VOORBEELD: OUDERS IN ACTIE
Sommige ouders nemen gewoon zelf het heft in handen en
voeren hun eigen actie om andere weggebruikers bewust
te maken. Via eigen kleine acties helpen ze zelf mee de
schoolomgeving veilig en leefbaar te houden.
In Bertem (Vlaams-Brabant) schoot een groepje ouders in actie
om andere weggebruikers attent te maken op het matigen van
hun snelheid. Dit deden ze door fluohesjes op te hangen ter
hoogte van de school en een hart met een snelheidsbeperking.
Daarnaast werd er ook een oproep gedaan aan andere ouders
om samen mee te stappen naar school om zo de aandacht op
de overdreven snelheid in de schoolomgeving te vestigen.
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