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  Circulatieplan ‘ schoolomgeving’  -  organisatieplan 
 

 
Beste ouders, begeleiders 
 

VEILIGHEID kan nooit genoeg aandacht krijgen  
‘Je kind met de auto naar school brengen verhoogt de veiligheid niet’ (bron: Statbel) 
Kom zoveel mogelijk met de fiets, te voet en maak daarbij gebruik van de parking ‘Abdijvest’. 
Wij rekenen op jullie ‘veilige’ medewerking.  
 

CIRCULATIEPLAN 

 
… met de  fiets 
De leerlingen die met de fiets naar huis rijden, 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.  
 
… met de auto                                                                                                             
Maak op elk moment van de dag gebruik van de aangewezen parkeerplaatsen in de 
schoolomgeving (scoutslokalen) of de Abdijvest. 
De onderbroken gele lijn geeft duidelijk aan dat parkeren verboden is op de rijbaan (langs de 
kant van de school).  
We vragen ook om niet stil te staan voor de hoofdingang ( voorbij het zebrapad). 
Let op de Boonstraat = éénrichtingsverkeer ! 

Mogen we nogmaals uitdrukkelijk vragen om zoveel mogelijk gebruik te maken van de parking 
‘Abdijvest’ en via het vernieuwde padv(l)inder  naar de school te stappen. Bewegen is troef! 

Parkeren op een privéparking in de Boonstraat zal geverbaliseerd worden. 
 



 

organisatieplan 
de schoolpoort is open van 8.30 u tot 8.45 u en van 12.45 u tot 13.00 u en na schooltijd van 
15.20 u tot 15.35 u. 
 
WEES STIPT OP TIJD  
 
WEES STEEDS GOED VOORBEREID zodat de lessen zo weinig mogelijk gestoord worden 
o.w.v. vroegtijdig ophalen van je kind, vergeten materialen brengen, …. 
 

 

 
voor de kleuterschool 
toekomen :  
Alle kleuters komen binnen langs de hoofdingang. Mogen we vragen kort afscheid te nemen 
van je kind aan de deur van de inkomhal, waar een begeleider ze ontvangt. 
 
middag : 
De kleuters kunnen afgehaald worden via de hoofdingang en zo komen de kleuters  ook terug 
naar school. 
 
verlaten: 
De kleuters worden afgehaald op afgesproken plaatsen;  ingang fietsenstalling, vrijgemaakte 
parkeerplaatsen.  
 
voor de lagere school 
Alle leerlingen komen binnen en verlaten de school via de hoofdingang. 
Voor dringende zaken maak je steeds een afspraak met de juf of meester via geëigende 
kanalen. 
 
fietsers  
toekomen :  
De fietsers plaatsen hun fiets in de fietsenstalling en komen steeds langs de hoofdingang 
binnen. De fietsenstalling is afgesloten maar toch raden we aan om je eigen fiets steeds op 
slot te doen. 
 
verlaten    :  
De fietsers wachten steeds op de begeleider op de afgesproken plaats (speelplaats) en 
verlaten in groep de school. (zie circulatieplan). 
 
 
                                                 …………………………………………………………………………  


