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De ouders 
zijn de eerste verantwoordelijken voor het veilig begeleiden  
van de kinderen van en naar school. 
 
Het is de taak en de verantwoordelijkheid van de ouders  
 

 om hun kinderen weg te brengen, om zich te organiseren met andere ouders om de kinderen 
weg te brengen of te komen halen. 

 om samen met de kinderen het traject af te leggen en hen te wijzen op de belangrijke 
verkeerssituaties. Dit doet men tot de ouders de kinderen zelfstandig genoeg achten om dit 
traject zelfstandig af te leggen. (te voet of met de fiets) 

 om erover te waken dat kinderen goed opgemerkt worden in het verkeer (fluokledij), en dat 
de fiets van de kinderen aangepast is aan hun leeftijd/gestalte en wettelijk in orde is 
(verlichting, reflectoren,….). 

 

De wegbeheerder (gemeente Wuustwezel, Vlaams Gewest) 
is de eerste verantwoordelijke om de weginrichtingen zo veilig  
mogelijk te organiseren binnen de wettelijke normen. 
 
Het is de taak en de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder  
 

 om de kritieke of “zwarte” verkeerssituaties infrastructureel aan te pakken met als doel het 
ongevallenrisico te herleiden tot nul. 

 om de verkeersinfrastructuur te onderhouden qua zichtbaarheid, inplanting en fysieke staat. 
 om er op toe te zien dat de verkeersinfrastructuur conform de wettelijke voorschriften blijft. 
 de gemachtigd opzichters op te leiden en te ondersteunen bij het uitvoeren van hun taak 

 

De politiediensten (lokaal, politiezone Grens) 
is de eerste verantwoordelijke om toe te zien op de naleving  
van de verkeersregels. 
 
Het is de taak en de verantwoordelijkheid van de politiediensten  
 

 om structurele controles te organiseren op de naleving van de verkeersregels en in 
voorkomend geval proces-verbaal te maken.(regelmatig toezicht aan de schoolpoort) 

 om opleidingen te voorzien voor “gemachtigde opzichters”, zodat zij conform de regelgeving 
deze opdracht kunnen vervullen. 

 om de gemachtigde opzichters te coachen bij het uitvoeren van hun opdracht. 
 om in te zetten op preventie van ongevallen door samen te werken met de scholen (lessen 

fiets- en verkeersvaardigheid, fietsencontroles, …) 
 

De school 
is de eerste verantwoordelijke om de kinderen te sensibiliseren  
en te onderrichten in een veilig en vaardige verkeersparticipatie. 
 
Het is de taak en de verantwoordelijkheid van de school 
 

 kinderen, gradueel opgebouwd, lessen te geven over verkeersregels en de toepassing ervan 
 praktische lessen te organiseren rond voetgangers- en fietsvaardigheid 
 praktische lessen te organiseren rond verkeersvaardigheid als voetganger en als fietser 

 

 

 

 

 



 afspraken te maken en na te leven rond zichtbaarheid in het verkeer 
 kinderen te sensibiliseren zich veilig, vaardig en verantwoordelijk te gedragen in het verkeer 
 ouders te betrekken bij de lessen, verplaatsingen (te voet of per fiets) 
 de toegang en het verlaten van de school zo veilig mogelijk te organiseren 
 de kinderen bij het verlaten van de school te begeleiden in rij tot een afgesproken, veilige plek 

waar ze ofwel opgehaald worden, ofwel zelfstandig hun weg verderzetten 
 

De gemachtigde opzichter 
is de eerste verantwoordelijke om de kinderen gedisciplineerd 
en veilig te begeleiden op kritieke verkeerssituaties  
(oversteekplaatsen, kruispunten, …).  
Dit enkel ’s ochtends van 08.00 u. – 08.30 u. 
 
Het is de taak en de verantwoordelijkheid van de gemachtigd opzichter 
 

 om ‘opgeleid’ de taak van begeleider uit te voeren en plichtsbewust op post te zijn 
- kruispunt Bredabaan/Rijsvennen/Hagelkruis 
- kruispunt Kloosterstraat/Hofdreef/Het Blok 

 de nodige kledij te dragen en de nodige attributen te gebruiken (C3, toorts, grondlampen) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


