
 

          
 

 
        

 

  Circulatieplan – schoolomgeving  
 

 
Beste ouders, begeleiders, kinderen 
 

VEILIGHEID kan nooit genoeg aandacht krijgen! 
Op uitdrukkelijke vraag van de ouderraad en in overleg met de lokale politie, de verkeerscel 
Scherpenheuvel-Zichem willen we graag het circulatieplan in herinnering brengen. Naarmate 
de werken aan de scoutslokalen vorderen zullen we het circulatieplan aanpassen.  
Wij rekenen ten zeerste op jullie ‘veilige’ medewerking. 
 

CIRCULATIEPLAN 

De ouders die hun kinderen komen afhalen met de fiets volgen de rijrichting. Zij geven het 
goede voorbeeld. 

De leerlingen die met de fiets naar huis moeten, worden door een leerkracht begeleidt tot aan 
de verkeerslichten. Zij verplaatsen zich met de fiets aan de hand tot aan de verkeerslichten. 
De leerkracht helpt de leerlingen veilig oversteken en wacht tot alle leerlingen veilig op weg 
zijn naar huis.  

Parkeren of stilstaan langs de kant van de nieuwe scoutslokalen brengt de veiligheid van 
iedereen in gevaar en zal beboet worden bij elke vaststelling door de wijkagent. 

Maak op elk moment van de dag gebruik van de aangewezen parkeerplaatsen in de 
schoolomgeving en parkeer ook niet op straat aan de schoolkant. 

Mogen we nogmaals uitdrukkelijk vragen om zoveel mogelijk gebruik te maken van de parking 
‘Abdijvest’ en via het Vlinderpad naar de school te stappen.  

Parkeren op een privéparking in de Boonstraat is ontoelaatbaar. 

 



 

 

VEILIGHEID OP DE SPEELPLAATS 
de schoolpoort is open van 8.30 u tot 8.45 u en van 12.45 u tot 13.00 u 
WEES STIPT OP TIJD ! 

 
voor de kleuterschool 
 
 s‘ morgens :  
Alle kleuters komen binnen langs de hoofdingang. Mogen we vragen kort afscheid te nemen 
van je kind aan de deur van de speelhal, waar de juf ze ontvangt. 
’s middags : 
De kleuters kunnen afgehaald worden aan de poort van de overdekte speelplaats 
(fietsenstalling) en komen via de hoofdingang terug naar school. 
 ’s avonds : 
De kleuters worden zoveel mogelijk afgehaald aan de poort van de  overdekte speelplaats. 
 
voor de lagere school 
 
De kinderen van de lagere school betreden de school via de hoofdingang.  Mogen we 
uitdrukkelijk aan alle (groot)ouders  vragen om niet mee op de speelplaats te gaan met je 
kind, omdat dit het toezicht op de speelplaats stoort. 
 
Je kan je kind(eren) gerust begeleiden tot in de inkomhal, maar laat ze zeker vrij aan de 
glazen deur naar de speelplaats. 
 
Voor dringende zaken maak je steeds een afspraak met de juf of meester. 
 
fietsers  
toekomen :  
De fietsers plaatsen hun fiets in de fietsenstalling en komen steeds langs de hoofdingang 
binnen. 
verlaten    :  
De fietsers wachten steeds op de begeleider op de afgesproken plaats (speelplaats) en 
verlaten in groep de school o.l.v. de gemachtigd opzichter (zie circulatieplan). 
 
 


