ONZE 10 VERKEERSGEBODEN
1. HOU HET ZEBRAPAD STEEDS VRIJ
Op een zebrapad mag je niet parkeren of stilstaan.
Parkeer je wagen ook niet vlak voor het zebrapad (5 meter
is de afstand die je moet respecteren).

2. JE FLUOHESJE HEB JE BIJ
Alle kinderen krijgen op school een fluohesje. Zorg ervoor
dat ze het altijd bij hebben in de boekentas. Tijdens een
schooluitstap moeten ze het dragen. Ook wie na school
mee stapt met de rij, moet er eentje aan hebben.

3. HINDER STAP- EN TRAPPERS NIET
Geef fietsers ruimte. Steek ze enkel voorbij als dat veilig
kan. Creëer geen gevaarlijke situaties voor voetgangers
door manoeuvres uit te voeren op opritten en voetpaden.

4. 30 IS HIER DE LIMIET
In elke schoolomgeving is er een zone 30, waar een
maximumsnelheid van 30 km/u geldt. Op de Volkegemberg
wordt deze zone 30 aangegeven door veranderlijke
signalisatie (digitale borden die oplichten bij het begin en
einde van de schooldag) én door vaste borden. Door de
aanwezigheid van de vaste borden geldt de zone 30 altijd
en dus niet alleen bij het begin en het einde van de
schooldag…

5. HOU HET VEILIG BIJ ‘T PARKEREN
Parkeer voor de veiligheid van alle kinderen aan de kant
van de school en laat de kinderen uitstappen aan de kant
van het voetpad. Hou het voetpad en de toegang tot de
garages en de opritten van buren vrij. (Ook de garages die
aan de speelplaats grenzen, zijn eigendom van onze buren.)

6. OP HET PLEINTJE MOET JE KEREN
Gebruik geen opritten van buren of het zebrapad om je
wagen te keren. Je kan je wagen veilig keren aan het De La
Kethulleplein.

7. GORDELS OM EN HELMEN OP
Draag gordels, zowel voorin als achterin de wagen.
Kinderen dragen bij het fietsen best een helm.

8. BUSSTROOK SLECHTS VOOR KORTE STOP
Om het afzetten van de kinderen ’s ochtends vlot te laten
verlopen, wordt de busstrook op dat moment gebruikt als
kiss & ride zone. Parkeer er enkel om je kinderen te laten
uitstappen en hen tot aan de school-poort te begeleiden.
Vertrek daarna zo snel mogelijk.

9. LAAT WAGEN OOK EENS AAN DE KANT
Breng de kinderen zoveel mogelijk te voet of met de fiets,
of wandel van op een veilige parkeerplaats (vb. het De la
Kethulleplein) het laatste stukje naar school.

10. … EN GEBRUIK GEZOND VERSTAND!
Je hebt tenslotte als (groot-)ouder een voorbeeldfunctie.
Ook in het verkeer!

