
Veilig en gezond naar school 

 

  Me mo 
 
 
 
 
 

 
Kinderen uit de groepen 1 en 2 die op de fiets naar school komen, kunnen de fiets in het hoekje bij de EkiSeven 
plaatsen. Voor de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 is er ruimte om de fiets bij school te stallen in de daarvoor 
bestemde fietsenstalling, voor het plein. De stalling is voor eigen risico.  

De Verkeerscommissie houdt zich bezig met de verkeerssituatie rondom de school en wil een zo groot 
mogelijke veiligheid bevorderen. Wij streven daarom naar overzichtelijke verkeersstromen naar de 
schoolomgeving, waarin het voor iedereen mogelijk is om daar op een veilige en gezonde manier invulling aan 
te geven. Met name tijdens de haal- en brengtijden is het verkeer rond school vaak druk en chaotisch. Om dit 
te realiseren brengen we een aantal punten onder de aandacht.  
 
Kom zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school 
Lopen en fietsen naar school is belangrijk voor de verkeerservaring. Een kind in de auto neemt niet zelf actief 
deel aan het verkeer. 
Neem ruim voldoende tijd om uw kind naar school te brengen.  
Doordat ouders soms te laat van huis gaan, worden er vaak onnodige risico’s in het verkeer genomen. 
Houdt u aan de geldende verkeersregels 

- Stopverbod voor de hoofdingang van school 
- Niet fietsen op de stoep 
- Houdt u aan de snelheidslimiet 
- Geef rechts voorrang 

Parkeer uw auto op de daarvoor aangewezen plaatsen 
Ook als u uw kind even wilt afzetten, parkeer dan ook in een parkeervak en  
niet ‘even’ in de bocht, bij een kruispunt of dubbel voor andere auto’s etc.  
Op de grote parkeerplaats achter de school is plaats genoeg. Daarom vragen  
wij de leerkrachten om het goede voorbeeld te geven en om hun auto te  
parkeren op de grote parkeerplaats. Daarnaast is een stukje lopen ook heel gezond!  
 

Het gebied rondom school is gemarkeerd als schoolzone.  
Wij vragen u rustig te rijden en wees altijd bedacht op het feit dat kinderen in het verkeer 
onvoorspelbaar zijn. 
Volwassenen hebben een voorbeeldfunctie, ook in het verkeer. Uw kind zal uw gedrag in het 
verkeer nadoen, dus houdt u zich aan de verkeersregels  
en -borden. Denkt u ook aan de veiligheidsgordels! 

 
Mocht het niet lukken om lopend of op de fiets naar school te komen, maar toch met de auto, dan hebben we 
als verkeerscommissie een aantal advies rijroutes opgesteld, op basis van de verkeersstromen naar en van 
school. Aan iedere rijroute zijn een aantal parkeerplaatsen gelegen zodat de leerlingen daar veilig uit kunnen 
stappen. 
Zorg voor een vlotte doorstroom 
Blokkeer geen stoep of straat tijdens het wachten of brengen waardoor anderen daar hinder of overlast van 
ondervinden.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Parkeerplaats voor 

leerkrachten. Er ontstaat 

daardoor op de andere  

kleine parkeerplaatsen 

meer ruimte voor 

halen/brengen. 

 

 

Advies rijroute, 

gebaseerd op de 

verkeerstroom 

vanuit het oosten 

van Annen. 

 

 
Door rijroutes 
ontlasting van 
gevaarlijk kruispunt. 

Advies rijroute, gebaseerd op 

de verkeerstroom vanuit het 

noorden van Annen. 

 

Advies rijroute, gebaseerd 

op de verkeerstroom vanuit 

het zuiden en het westen 

van Annen. 

 
Parkeerplaats voor 

bus of auto’s t.b.v. 

activiteiten. 

 Niet fietsen op 

de stoep 

 

 Handhaving stopverbod.   


