Informatie voor leerkrachten

ACTIES: COMMUNICEER VOLGENS HET STOP-PRINCIPE
INFORMATIE

SENSIBILISATIE

EDUCATIE

ORGANISATIE

INFRASTRUCTUUR

Je wilt als school inzetten op duurzame mobiliteit en in jullie communicatie naar de ouders
hier aandacht aan besteden? Communiceer dan volgens het STOP-principe. Het STOPprincipe hanteert een volgorde in keuze van verplaatsingen: eerste prioriteit is stappen,
dan trappen (fietsen). Als dat moeilijk is, bijvoorbeeld wanneer de afstand te groot is, wordt
er voor het openbaar vervoer gekozen. Alleen wanneer de voorgaande opties niet mogelijk
zijn, is privé gemotoriseerd vervoer een optie. Leer meer over het STOP-principe in de
fiche Mobiliteitsmanagement voor scholen.

INFORMEER
Duidelijke communicatie
Verwerk in de communicatie van de school dat je duurzaamheid
of milieuvriendelijke verplaatsingen in het hart draagt. Moedig
ouders aan om zich op een bepaalde manier te verplaatsen.
Dit kan je doen via verschillende kanalen: het schoolreglement,
via affiches aan de schoolpoort, via de schoolwebsite, in een
nieuwsbrief van de school of tijdens infodagen.

Geef boodschappen op een visuele manier door aan de ouders.
Door middel van beelden kan je soms veel meer duidelijk maken
dan met woorden, ook rond het thema duurzame mobiliteit. Op
die manier bereik je ook gezinnen die onze taal minder machtig
zijn. Maak bijvoorbeeld gebruik van de mobiliteitspyramide of de
vervoerscirkel
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VOORBEELD VAN COMMUNICATIE VOLGENS HET

STOP-PRINCIPE
OPENBAAR
VERVOER

STAPPEN

Woon je binnen de 750 meter van de school, dan is stappen
ideaal.

Woon je verder weg van school of zoek je een alternatief bij
regenweer, dan kan je de bus overwegen.

Stap steeds goed op het voetpad dicht tegen de huizenkant of
in de berm in tegenovergestelde richting van het aankomende
verkeer.

Kijk vooral goed uit bij het verlaten van de bus. Wacht desnoods
met oversteken tot de bus vertrokken is.

Om over te steken maak je gebruik van zebrapaden of zoek je
een plaats waar je de verkeerssituatie goed kan zien.

Wist je dat kinderen onder de zes jaar steeds gratis reizen?
Er moet wel steeds een begeleider bij zijn van minstens twaalf
jaar oud.

Vergeet je fluohesje niet zodat je steeds, en zeker in donkere
periodes, zichtbaar bent voor andere weggebruikers.

TIP: Informeer de ouders over de bushaltes in de schoolomgeving en de bussen die er passeren.

TRAPPEN

Woon je binnen de 3 kilometer van de school, dan is fietsen
ideaal.
Vergeet je fluohesje en fietshelm niet.
Wist je dat fietsen in groep ervoor zorgt dat je zichtbaarder bent
voor andere weggebruikers?
TIP: Informeer fietsers waar ze hun fiets kunnen stallen en
voeg eventueel een kaart met de meest veilige schoolroute toe.

CARPOOLEN

Hoe meer zielen, hoe meer vreugde, ook in de auto. Wanneer
je een tijdje naar dezelfde school gaat, zal je merken dat er
misschien nog mensen uit je omgeving naar deze school gaan.
Probeer hen aan te spreken om eventueel om beurt de kinderen
naar school te brengen.
TIP: Informeer de ouders over carpoolinitiatieven. Zorg als
school dat je op de hoogte bent van wie met wie meerijdt.

AUTO
Kom je met de auto, parkeer je auto dan bij voorkeur op afstand van de school, en wandel de laatste 200 meter samen met je kind.
TIP: Communiceer over de mogelijke parkeerterreinen in de buurt van de school.
TIP: Ligt je school in een smalle straat met verkeer in beide richtingen, probeer chauffeurs dan aan te moedigen om allemaal
dezelfde rijrichting te volgen. Zo ontstaat er minder verkeerschaos in de schoolomgeving.

Een campagne van 			
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