Oostkamp
TIPS voor meer verkeersveiligheid aan de schoolpoort
en op de schoolroutes
De Majoor Woodstraat is een straat
met eenrichtingsverkeer voor
auto’s. Fietsers mogen in beide
richtingen rijden. Als je vanuit de
Majoor Woodstraat naar huis rijdt,
moet je voorrang geven aan rechts.

Opgelet! Het fietspad eindigt hier. Kijk over je
linker schouder wanneer je van het fietspad de
straat op rijdt om zeker te zijn dat autobestuurders
je hebben gezien. De weg versmalt hier. Rij best
achter elkaar.

Veilige doorsteek!

Aan het einde van de
Kapellestraat is de weg
smaller en mogen auto’s op
de straat parkeren. Rij hier
best achter elkaar en kijk uit
voor openslaande deuren en
vertrekkende auto’s.

Opgelet! Langs
beide zijden van de
Kapellestraat zijn er
op- en afritten van de
autosnelweg.

Legende

Voldersstraat:
fietsen mag in beide
richtingen.

Gebruik de fietsoversteekplaats om
de Nieuwenhovelaan
in te rijden.

Op een rotonde moet je
voorrang geven aan de
weggebruikers die er al
op rijden, ook andere
fietsers. Bij het verlaten
van het rond punt steek je
je rechterhand uit. Let ook
steeds op de auto’s die er
af willen rijden. Ze hebben
je niet altijd gezien.
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School
Aanbevolen schoolfietsroute
Wegel of doorsteekje
Extra opletten!
Aandachtspunt: extra opletten!
Veilig voor fietsers

Tips om veilig en snel de school te bereiken

Met tips en opmerkingen over verkeer en
mobiliteit kan je terecht bij de werkgroep verkeer
op school: juf Ann C.: claes.al@skynet.be,
juf Frie: frieverstockt@hotmail.com
en juf Sabine: kristof.sabine@pandora.be

Met de fiets

Te voet

• Laat regelmatig je fiets nakijken (verlichting,
remmen en banden).
• Draag je fietshelm. Een fietshelm dragen is
stoerder en vooral veiliger dan je denkt. .
• Draag je fluohesje.Je hebt nu ook fluohoezen
voor je rugzak als je dat leuker vindt.
• Plaats je boekentas op de bagagedrager of
draag je rugzak op je rug, maar hou ze niet aan
de hand.
• Fiets in groep, dan ben je beter zichtbaar.
• Maak gebruik van de fietspaden.
• Fiets of stop nooit naast een vrachtwagen, want
dan bevindt je je in de dode hoek en ben je
onzichtbaar. Hou veel afstand.
• Geef steeds voorrang aan rechts.
• Laat andere weggebruikers duidelijk weten waar
je naartoe gaat: steek je hand uit als je links of
rechts afslaat.
• Kijk uit wanneer je voorbij geparkeerde wagens
rijdt. Houd rekening met openslaande deuren
of auto’s die willen vertrekken.
• Op het schooldomein stap je met je fiets aan
de hand.
• Plaats je fiets netjes in de fietsenstalling.
• Wil je links afslaan, hou dan rekening met alle
richtingen waaruit verkeer kan komen. Geef
eerst voorrang aan rechts indien aangegeven,
kijk voor je en over je linkerschouder naar achter.
Steek je hand uit en draai in een grote bocht
naar links als het veilig is.

•
•
•
•

Wandel op de stoep altijd langs de huizenkant.
Maak gebruik van zebrapaden.
Draag lichte of reflecterende kledij.
Volg de veiligste weg naar huis.

Met de auto
• Parkeer op plaatsen waar het toegelaten is om
te parkeren. Zo voorkom je gevaarlijke situaties.
Je kan ook gebruik maken van de kiss and ridestrook.
• Laat je kind uitstappen langs de stoepkant.
• Kijk goed uit voor je je deur openzwaait.
• Respecteer de zone 30.
• Carpoolen is een milieuvriendelijk alternatief voor
individuele autoverplaatsingen. Kinderen vinden
het tof, je spaart autoritten uit en vermindert het
aantal auto’s in de schoolomgeving.

Voor ouders aan de
schoolpoort
• Hou de stoep vrij.
• Roep je kind niet toe van aan de overkant van
de straat.
• Geef steeds het goede voorbeeld en maak
gebruik van het zebrapad.
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