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Het Plakkaat
VERKEER

Zeer onveilige situaties
Beste ouders, opa’s, oma’s en iedereen die onze leerlingen naar school toebrengt of ophaalt,
Al meerdere jaren hebben wij de onderstaande oproep/brief verspreid onder onze ouders. Ook dit
jaar weer het dringende verzoek om het goed door te lezen!!
Bij veel basisscholen wordt een groot aantal kinderen met de auto naar school gebracht, waardoor
onveilige situaties ontstaan. Basisschool Op De Horst is daarop zeker geen uitzondering.
Dagelijks zien wij zeer gevaarlijke situaties ontstaan van ouders, opa’s & oma’s die hun (klein)kind
vlak voor de school, midden op straat, in bochten o.i.d. uit de auto laten stappen of daar zelfs hun
auto parkeren. De verkeersituatie wordt onoverzichtelijk en kinderen op de fiets kunnen niet of
nauwelijks nog op een veilige manier de school bereiken. Buurtbewoners kunnen hun eigen opritten
zelfs niet meer op of af! Wij kijken dagelijks vol ongeloof toe hoe dit in zijn werk gaat.
Laten we er samen voor zorgen dat uw kind, maar ook alle andere kinderen de school veilig kunnen
bereiken.
Jaarlijks implementeren wij een verkeersthema in ons onderwijsprogramma. Wij proberen uw
kind(eren) te leren hoe veilig te handelen in het verkeer. Waar ze op moeten letten en wat belangrijk
is voor ieders veiligheid. Wij als volwassenen zullen toch zeker het juiste voorbeeld moeten geven
om onze eigen kinderen iets te kunnen leren.
Laten we alsjeblieft ervoor zorgen dat al onze kinderen de school veilig kunnen bereiken…dat onze
buurtbewoners gewoon hun opritten op of af kunnen en dat we dus samen het juiste voorbeeld
geven aan onze kinderen!!

Een aantal tips om de situatie voor onze kinderen veiliger te maken:


Rijd in de buurt van de school stapvoets. Er steken veel kinderen over die lopend of met de fiets zijn.



Spreek elkaar aan op hinderlijk rij-, fiets- en parkeergedrag…en accepteer dit ook



Houd er rekening mee dat u kleine kinderen die vlak achter de auto staan niet ziet (vooral bij hoge
auto’s).



Kom vooral lopend of fietsend naar school, met name als u in de buurt van de school woont.



Ga niet stil staan op de weg voor de school om uw kind te laten in- of uitstappen; u hindert andere
weggebruikers



Parkeer niet op de Plakseweg of een hoek/bocht van de straat; niet alleen hindert u andere
weggebruikers, maar de kinderen hebben onvoldoende zicht op de straat om over te kunnen steken
lopend en op de fiets.



Geef deze instructies ook door aan andere ophalers/wegbrengers van uw kind



Houd rekening met onze buren: blokkeer geen op-/afritten !



Tot slot; vertrek op tijd van huis zodat u voldoende tijd hebt een goede plaats te vinden voor de auto
op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen of op het grote plein voor de kerk…hier is speciaal voor
onze kinderen jarengeleden een zebrapad aangelegd!

Samen met de gemeente en de politie zijn wij al enkele jaren aan het zoeken
naar manieren om de kinderen veiliger de school te laten bereiken. Eindelijk
lijkt hier beweging in te komen. In de aankomende herfstvakantie wordt er
voor de school een zebrapad aangelegd. Ook worden er gekleurde paaltjes in
de bochten geplaatst! Voor en na zebrapaden MAG er niet geparkeerd
worden, ook in bochten is dit wettelijke niet toegestaan!
Hopelijk zijn dit soort situaties vanaf maandag 22 oktober verleden tijd:

Kind stapt uit auto aan Plakseweg…

Kind probeert de school te bereiken…

Laten we dit ALSJEBLIEFT samen doen….
Met vriendelijke groet,
Team basisschool ‘Op De Horst’

