Verkeersbeleid
Verkeersveiligheid
Op school wordt aandacht besteed aan het veilig deelnemen aan het verkeer. Het eigen gedrag als
voetganger en fietser en daarbij horende regels worden behandeld. Zo wordt er naast de
verkeerslessen in de klas deelgenomen aan projecten als ANWB Streetwise en Lightwise, VOMOL
(veilig omgaan met opvallend landbouwverkeer), het dode hoekproject, etc. In groep 7 wordt dit
leerproces afgesloten met een theoretisch en praktisch examen.
Hiermee draagt school bij aan een veilige verkeerssituatie rondom school. Desondanks wordt de
verkeerssituatie richting en rondom school niet als veilig ervaren (Tevredenheidsonderzoek
schooljaar 2017-2018). De aanpassingen door de gemeente aan de verkeerssituatie bij school zijn
inmiddels afgerond. Daarom is het van belang om duidelijke afspraken te hanteren, zodat de
veiligheid van onze leerlingen in het verkeer rondom school goed geregeld is.
CNBS Windesheim hanteert de volgende afspraken met betrekking tot verkeersveiligheid:
-

Leerlingen die binnen de bebouwde kom wonen, komen lopend of fietsend naar school. We
stappen af zodra we de stoep voor school hebben bereikt. Bij het verlaten van het plein wordt
ook met de fiets gelopen tot aan het fietspad.

-

Indien een leerling de weg over moet steken, dan wordt dit gedaan bij een oversteekpunt met
verkeersbrigadiers of leerkracht. Er wordt pas overgestoken zodra de verkeersbrigadiers
aanwezig zijn en aangeven dat er overgestoken mag worden. We gaan er vanuit dat ouders
hierin ook het goede voorbeeld geven.

-

Ouders die leerlingen komen brengen of halen
parkeren hun fiets voor school ter hoogte van
het hekwerk aan de zijde met de fietsenrekken.
De buitenschoolse opvang heeft een speciale plek
voor de bakfiets aan de andere zijde van het hek.
Zo houden we het veilig op het fietspad voor
aankomende leerlingen en blijft de looprichting
naar het schoolplein vrij.

-

Indien leerlingen met de auto gebracht worden, dan wordt van ouders verwacht dat zij
gebruik maken van de parkeervakken voor school. De parkeervakken ter hoogte van of het
feestterrein kunnen ook gebruikt worden om te parkeren. Parkeren of kinderen in en uit laten
stappen ter hoogte van de verkeersheuvel levert gevaarlijke situaties op.

-

De eerste twee parkeervakken willen we hanteren
als afzet- en oppikplaatsen. Parkeer uw auto hier
dus niet, indien u nog het schoolplein op of de
school in wilt.

-

Indien u voor school parkeert, houd er dan
rekening mee dat uw auto niet op de witte lijn
aan de wegzijde staat. Deze witte lijn is voor
landbouwverkeer namelijk nog wegoppervlak.

-

Het is niet toegestaan om te parkeren voor of op opritten van omwonenden. Dit levert naast
onveilige situaties, ook onvrede op bij omwonenden.

Samen zorgen we op deze manier voor een veilige verkeerssituatie. We rekenen op medewerking
van u allemaal.
Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn over het verkeersbeleid, dan kunt u terecht bij directeur
Jurgen Bosma.

