Fietsen opstelplek

Wachtplek
ouders

PC Basisschool
De Ark

Omdat het
meeste gevaar
komt van conflicten tussen auto en
fiets(end kind) wordt het
autoverkeer bij school
zoveel mogelijk beperkt.

Daarom hebben wij vorig
jaar samen met de gemeente maatregelen bedacht om de
schoolomgeving veiliger te
maken.

Wij doen daarom een klemmend beroep
op u om u zo verkeersveilig mogelijk te gedragen.

Verkeersonveiligheid
wordt veroorzaakt door
mensen. Het
zijn deze mensen zelf die,
geholpen door
inrichting van
de weg, de situatie veiliger
moeten maken.

Alle kinderen veilig naar school

optreden. Dat was ook bij De Ark het geval.

elkaar, waardoor regelmatig bijna-botsingen

auto’s bewegen zich op chaotische wijze door

verkeersonveiligheid. Voetgangers, fietsers en

Rondom basisscholen is er vaak sprake van

Om u te helpen is de
schoolomgeving
aangepast:
• Er is een zebra aangelegd voor de uitgang
van het plein. Overstekende voetgangers
hebben voorrang!
• De straat is verhoogd
aangelegd. Het verhoogde gedeelte is
voor fietsers en voetgangers. U mag hier
tijdens de momenten
dat de school aan–
en uitgaat niet met de
auto komen.
• Parkeer daar waar u
niet door de schoolzone hoeft te rijden.
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Ouders kunnen hun
fiets stallen op de
zwarte strook op het
verhoogde straatgedeelte. Zo blijft de
schooluitgang vrij van
fietsen.
Er is een wachtplek
aangelegd waar u
samen met de andere
ouders uw kind kunt
opwachten.
Extra parkeerplaatsen
zijn aangelegd op de
EJ Boschweg.
Wie zijn/haar kind
met de auto wil afzetten kan gebruik
maken van de afzetzone.

Het gedrag van
kinderen is een
kopie van wat
zij om zich
heen zien.

Geef zelf het
goede voorbeeld!

 Uw kind met de auto
afzetten kan bij de
Afzetzone

 Gebruik van het
verhoogde straat
gedeelte (de school
zone) met de auto
is tijdens het aan– en
uitgaan van de
school niet
toegestaan.

 Parkeer uw auto op
de parkeerplaats of
op de nieuwe par
keerplaatsen.

 Wacht uw kind op op
de wachtplek voor
ouders

zwarte stroken op
‘t Caphorst

 Stal uw fiets op de

De afspraken op een
rijtje:

