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KINDEREN OP WEG NAAR SCHOOL. 
 
 
De ouders zijn de eerste verantwoordelijken voor het veilig wegbrengen 
van de kinderen naar en van school.  
 

 Het is de taak en de verantwoordelijkheid van de ouders om hun zelf weg 
te brengen, of om zich te organiseren met andere ouders om de kinderen 
bij beurtrol ofwel samen weg te brengen en te halen. 

 

 Het is de taak en de verantwoordelijkheid van de ouders om samen met 
hun kinderen het traject af te leggen en hen te wijzen op de dingen die 
vanuit verkeersveiligheidsstandpunt belangrijk zijn, tot ze zelfstandig deze 
verplaatsing kunnen uitvoeren. 

 

 Het is de taak en de verantwoordelijkheid van de ouders om erover te 
waken dat de kinderen kunnen opgemerkt worden in het verkeer (fluo 
kledij, zeker tijdens de verplichte periodes) en dat de fiets van de 
kinderen voldoende zichtbaar is, aangepast aan de leeftijd van het kind, en 
voldoet aan de vereisten van de verkeersreglementering. 

 
De wegbeheerders hebben als taak en verantwoordelijkheid om de 
weginrichtingen zo veilig mogelijk te organiseren, binnen de wettelijke 
normen. 
 

 Het is de taak en de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder (gemeente 
voor gemeentewegen, Vlaams Gewest voor de Gewestwegen) de “zwarte 
punten” infrastructureel aan te pakken zodat de kans op 
verkeersslachtoffers wordt verminderd of zelfs herleid tot nul. 

 

 Het is de taak en de verantwoordelijkheid van de wegbeheerders om de 
verkeersinfrastructuur te onderhouden qua zichtbaarheid en inplanting. 

 

 Het is de taak en de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder om er op 
toe te zien dat de verkeersinfrastructuur binnen de wettelijke normen 
blijft. 

 
De politiediensten hebben als taak 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 op te stellen voor de gerechtelijke 
overheid. 

 

 Het is de taak en de verantwoordelijkheid van de politiediensten om 
opleidingen te voorzien voor “gemachtigde opzichters”, zodat zij deze 
opdracht kunnen vervullen. 
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 Het is de taak en de verantwoordelijkheid van de politiediensten om de 
gemachtigde opzichters te coachen tijdens hun opdracht. 

 

 Het is de taak en de verantwoordelijkheid van de politie om in te zetten op 
preventie van verkeersongevallen door samenwerking met de scholen. 

 
De scholen hebben als taak en verantwoordelijkheid  

de leerlingen te sensibiliseren in verband met verkeersveiligheid, zichtbaarheid, 
  en de kinderen zowel theoretisch als praktisch de belangrijkste verkeersregels 
 bij te brengen en de schoolomgeving met hen “participerend” te verkennen. 
 
 
Een groot aantal (groot-)ouders zetten zich dagelijks actief in als “gemachtigd 
opzichter”.  

 

 Zij krijgen daarvoor de (wettelijke) opleiding van de politie, (fluo-)kledij 
en toortslampen van de gemeente, en ondersteuning door de politie. 
Dankzij deze inspanning van deze gemachtigde opzichters (GO) kunnen 
onze kinderen veilig op cruciale punten oversteken.  

 

 De veiligheid van onze kinderen wordt verwezenlijkt doordat de 
aanwezigheid van een GO extra opvalt aan de weggebruikers.  

 
o Op zich zijn dat geen spectaculaire of bijzonder gevaarlijke 

plaatsen, en zouden deze ook veilig kunnen overbrugd worden door 
de kinderen individueel of gezamenlijk, maar de GO kan het verkeer 
stilleggen, terwijl individuele voetgangers (ook al hebben ze 
voorrang) (moeten) wachten tot het verkeer stil staat. 

 

 De inzet van de gemachtigde opzichters kan niet genoeg geprezen worden: 
het is een voorbeeld van burgerzin, van maatschappelijke betrokkenheid, 
van samenwerking om het leven voor iedereen een beetje aangenamer te 
maken. 

 Voor onze school zijn volgende plaatsen cruciaal:  
 

o ochtend:  Bredabaan (aan Elite), Kloosterstraat (parkpoort) 
(deze zijn reeds bemand) 

o avond:   Kloosterstraat (parkpoort) (nog niet bemand) 
 

 
Als je zich geroepen voelt om ook een of meerdere malen per week een ochtend aan 
cruciale oversteekplaatsen te helpen, dan mag je steeds contact opnemen met de 
school.  
 
Vanuit een verkeersveilige visie, 
 
PZ Grens en directie Gemeenteschool De Wissel. 
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