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Thema 1: Schoolomgeving

Les 1  De ruime schoolomgeving, een heel netwerk

Schoolomgeving
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De weg naar school is druk en gevaarlijk. Dat is voor veel ouders een reden om hun kinderen met de 
auto naar school te brengen. Ze vinden dat veiliger dan te voet gaan of fi etsen. Maar ze beseffen niet 
dat de weg naar school zo nog drukker en gevaarlijker wordt, vooral voor degenen die te voet of met 
de fi ets naar school gaan.
Daarom stellen veel scholen tegenwoordig een schoolvervoerplan op. Eerst onderzoeken ze hoe 
leerlingen naar school komen en waar die onderweg gevaarlijke verkeerssituaties tegenkomen. Dat 
doen ze meestal door middel van een enquête bij de leerlingen en/of de ouders. Afhankelijk van de 
resultaten van het onderzoek formuleert de school voorstellen om de schoolomgeving verkeersveiliger 
te maken. Die worden ten slotte overgemaakt aan de gemeente. Niet alleen de school formuleert 
voorstellen. Iedereen krijgt de kans om zijn zegje te doen. Enkele suggesties:
Een fi etser schrijft: “Er moet dringend een nieuw fi etspad komen. Het fi etspad dat er nu ligt, is veel 
te smal.”
Een voetganger schrijft: “Ik hoop dat er snel een verkeersdrempel wordt aangelegd voor de schoolpoort 
om de auto’s trager te doen rijden. Ook het trottoir zelf mag een beetje breder worden, want het is er vaak 
drummen aan het begin en het eind van de schooldag. Het is trouwens geen slecht idee om rode hekken te 
plaatsen op de trottoirrand, zodat de kinderen niet meteen de straat op kunnen rennen.”
Een 11-jarige schrijft: “De meeste kinderen van mijn klas rijden met de fi ets en in groepjes naar 
school. Fietspooling heet dat. Ik zou dat ook graag doen. Maar dat is niet gemakkelijk, want wij 
wonen wat verder van de school. Daarom brengt mijn papa mij met de auto naar school. Elke morgen 
opnieuw staan we in de fi le. Soms vinden we geen parkeerplaats.”
Een gemachtigd opzichter schrijft: “De weg naar school is voor veel kinderen gevaarlijk. Ik help 
hen veilig oversteken aan de schoolpoort. Maar ook op andere plaatsen in de gemeente zou een 
volwassene de kinderen moeten helpen in het verkeer.”
De directeur schrijft: “Aan de schoolpoort mogen auto’s niet sneller dan 30 km/uur. Dat is een 
goede zaak, want een kind dat door een auto wordt aangereden met een snelheid van 30 km/uur of 
minder, zal het ongeval bijna zeker overleven. Rijdt de bestuurder sneller, bijvoorbeeld 50 km/uur, dan 
verkleint de kans dat het kind het ongeval overleeft.”
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Thema 1: Schoolomgeving

1 Kleef hier een stratenplan van de ruime schoolomgeving. Voer de opdrachten uit.

Kleef hier een 
stratenplan 
van je eigen 

schoolomgeving.

 Duid met een pijl de volgende routes aan: naar 
school, naar oma en opa, naar de kerk, naar de 
academie, naar het voetbalveld, naar de bibliotheek, 
naar een vriend.

 Kleur de pijl rood op gevaarlijke plekken waar 
je problemen ondervindt. Kleur hem blauw op 
beveiligde plekken waar een agent, een gemachtigd 
opzichter of verkeerslichten het verkeer regelen of 
waar je op een zebrapad kunt oversteken.

 Kies je altijd de veiligste route?  . 
Zo neen: duid een veiliger route aan op het plan.

 Welke routes leg je (meestal) te voet af? Welke routes 
doe je (meestal) met de fi ets?

 Stap/rijd je samen met anderen? Zo ja: met wie? 
Zo neen: met wie zou je kunnen samenstappen of 
-fi etsen?

2 Duid de voordelen van fietspoolen aan door het bolletje te kleuren. (poolen is Engels 
voor verzamelen, bijeen brengen)

 
voor verzamelen, bijeen brengen

 Fietsen in groep is plezierig.  Het bevordert sociaal contact.
 

 Fietsen in groep is plezierig. 
 Zo zijn wij sneller op school.  Fietspooling is goed voor het milieu.

 
 Zo zijn wij sneller op school. 
 Fietspooling is veiliger dan alleen fi etsen. 

 Fietspooling is goed voor het milieu.
 Fietsen is gezond.

 
 Fietspooling is veiliger dan alleen fi etsen. 
 Fietsende kinderen leren het verkeer beter kennen. 

 Fietsen is gezond.
 Fietspooling is voor kleine kinderen.

  Kinderen die fi etspoolen vallen  
 Fietspooling is voor kleine kinderen.
 Hoe meer fi etsers, hoe meer 

  beter op in het verkeer.   voorzieningen voor de fi etsers.

3 Los het vraagstuk op.
Een auto rijdt 30 km/uur in de bebouwde kom. Hoeveel meter legt de auto af op één seconde? 
Schat eerst. Reken het daarna uit.

 Schatting: 30 km per uur =  m per seconde

 Oplossing: 30 km per uur =  m per seconde

 Een autobestuurder heeft gemiddeld 1 seconde nodig om te reageren. Dat betekent dat hij nog 

 m doorrijdt voor hij begint te remmen.

4 Fietsroutes worden aangeduid met deze borden.  
Samen vormen ze een fi etsroutenetwerk. Dat is een aanbevolen reisweg 
waar het veilig, comfortabel en prettig fi etsen is. Waar heb je deze borden 
al eens gezien? Waar moeten er volgens jou zo’n borden komen?

 Vraag 1: 

 Vraag 2: 

Samen vormen ze een fi etsroutenetwerk. Dat is een aanbevolen reisweg 
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Thema 1: Schoolomgeving

Les 2  Als er een ongeval gebeurt …

1 2

43 

Hulptips: Wat doen als er een ongeval gebeurt?
1. Geen paniek - Veel kinderen raken in paniek als ze bij een ongeval betrokken zijn. Volwassenen trouwens ook. 

Nochtans kun je paniek op zo’n momenten missen als kiespijn. Blijf dus kalm en beleefd.
2. Veiligheid eerst - Trek de aandacht van naderende weggebruikers om te voorkomen dat er nog een 

ongeval gebeurt. Als je alleen bent, roep dan onmiddellijk luid om hulp.
3. Iemand gewond?

- Verwittig zo snel mogelijk de hulpdiensten, hoe licht de verwondingen ook zijn.
- Verleen zelf de eerste hulp tot aan de komst van de ziekenwagen.
- Verplaats nooit een zwaargewonde.
- Loop zeker niet in paniek weg, ook al ken je het slachtoffer.

4. Wie? Wat? Waar? Waarom?
- Vraag getuigen om ter plaatse te blijven. Vraag dat ze ten minste hun naam en telefoonnummer 

achterlaten.
- Schrijf de nummerplaat op van de auto die bij het ongeval is betrokken. Vergeet het merk, het type en 

de kleur niet.
- Geef duidelijke informatie aan de agent ter plaatse: je naam en adres, je geboortedatum, je 

telefoonnummer, je school en klas, de naam van je ouders, de plaats waar je ouders werken …
- Laat je in geen geval bedotten door een autobestuurder die zich uit de voeten wil maken. Oordeel zelf 

nooit over wie eventueel in fout is. Aanvaard zeker geen geld.
5. Achteraf - Verwittig meteen je ouders, je juf/meester of schooldirecteur, je trainer, de leiding van de 

jeugdbeweging als je onderweg naar huis, school, de sportclub of de jeugdbeweging betrokken bent 
geraakt bij een ongeval. Praat erover. Je zult zien dat het helpt om alles te verwerken.

Hulptips: Noodnummers
1. Heb je dringend medische hulp nodig? Bel onmiddellijk 100 of 112. 100 is het telefoonnummer voor 

dringende medische hulpverlening in België. 112 is het Europees noodnummer. Vanuit beide centrales 
wordt alle hulp verder georganiseerd: ambulance, politie, brandweer ...

2. Heb je alleen politiehulp nodig? Bel dan het nummer 101.
3. Alle noodnummers zijn gratis. Je kunt ze bellen van op een vast toestel, een gsm of van op openbare 

telefoons.
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Thema 1: Schoolomgeving

1 Je fietst samen met je beste vriend(in) naar school. Onderweg wordt hij/zij aangereden 
door een auto. Hij/zij is niet gewond, maar staat te huilen en krijgt geen woord meer 
over de lippen. Geef duidelijk de nodige informatie aan een volwassene ter plaatse.

Over jezelf Over je vriend(in)

Naam Naam

Naam ouders Naam ouders

Adres Adres

Woonplaats Woonplaats

Telefoonnummer Telefoonnummer

Geboortedatum Geboortedatum

School School

Klas Klas

2 Je fietst met je broer naar de sportclub. Tijdens het oversteken van de rijbaan merkt een 
autobestuurder jullie te laat op. Hij remt heel hard, maar tikt toch lichtjes tegen de fiets 
van je broer. Hij valt van zijn fiets. Echt zwaar gewond is hij niet, maar hij blijft toch met 
een bloedend been op de rijbaan liggen.

 Wat doe jij meteen?

 Wat mag je zeker niet doen?

 Wat zeg je aan je ouders?

3 Heb je ooit een ongeval zien gebeuren of zelf meegemaakt?  
Vertel er wat meer over. 

 Wie was er bij betrokken?

 Waar gebeurde het ongeval?

 Hoe kon het ongeval gebeuren?
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Thema 1: Schoolomgeving

Les 3  Wij maken de schoolomgeving veiliger.

Activiteit 1
 De juf/meester neemt 

de klas mee naar een 
parkeerplein in de 
schoolomgeving.

 Daar spelen we het 
rollenspel dat staat 
uitgebeeld op de tekening.

 De juf/meester verdeelt 
de rollen. Er zijn drie 
fi etsers, twee voetgangers, 
een autobestuurder, een 
mama, de huisdokter, een 
politieagent, de gsm-
gebruiker en de rest van 
de leerlingen speelt reporter.

Activiteit 2
 De klas organiseert acties 

om de schoolomgeving te 
verbeteren en veiliger te 
maken.

 Bijvoorbeeld:
 We verkleden ons als 

sandwichmannen en vatten 
post voor de ingang van 
de school. 

 We organiseren een actie 
‘Veilig naar school’.

Activiteit 3
Duid op blz. 34 en 35 de verkeerstekens aan die je al kent.

6



Thema 1: Schoolomgeving

 Een schoolomgeving heeft vier specifi eke kenmerken:
1 Nergens anders in het verkeer zijn er zoveel kinderen.
2 Het is er meestal alleen druk aan het begin en het einde van de schooldag.
3 Iedereen (voetgangers, fi etsers, autobestuurders …) is gehaast. Het enige dat telt, is zo snel 

mogelijk tot bij de schoolpoort geraken (en de ouders ook zo snel mogelijk weer weg).
4 Snel verkeer hoort er niet thuis.

 Ik let altijd goed op in de schoolomgeving.

 Als er toch een ongeval gebeurt, blijf ik kalm. Ik zorg dat er niet nog een ongeval gebeurt en doe 
het nodige.

 Als iemand gewond is, verwittig ik altijd de hulpdiensten.

 Ik bel 100 of 112 voor een ziekenwagen of brandweer. Als ik enkel politie nodig heb, bel ik 101.

Laat uw kind ook eens te voet of met de fi ets naar school gaan. Zo rijden er vanzelf minder 
auto’s in de schoolomgeving. Als u toch uw auto gebruikt: rijd traag in de schoolomgeving en 
op schoolroutes. U kunt ook actief meewerken aan een veiliger schoolomgeving door acties te 
organiseren. Misschien kunt u met uw campagne de gemeente aanzetten tot een herinrichting van 
de schoolomgeving (lees: veiliger, met ruimte voor de zwakke weggebruikers en een aangenaam 
uitzicht). Ondanks alle inspanningen gebeuren er toch nog (te veel) ongevallen waarbij kinderen 
betrokken zijn. Oefen daarom met uw kind zodat het – zelfs in vreselijke omstandigheden of grote 
paniek – zijn naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer duidelijk kan zeggen. Zorg ook dat 
uw kind altijd uw naam, het adres van uw werk, uw gsm-nummer … op zak heeft. 

ONZE SCHOOL ZET ZICH IN
VOOR EEN VEILIGER SCHOOLOMGEVING.

U TOCH OOK?

ONZE SCHOOL ZET ZICH IN
VOOR EEN VEILIGER SCHOOLOMGEVING.

Ik
onthoud

Bericht
voor
thuis
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