Fietsen met kinderen

VOOR OUDERS

VEILIG TOT AAN DE SCHOOLPOORT
eren:

Filip, papa van twee kind

“Aan de schoolpoort is het voor en na schooltijd altijd druk op straat.
Alle fietsers die aankomen en ouders die parkeerplaatsen zoeken,
zorgen soms voor gevaarlijke situaties. Wij moeten onze kinderen
regelmatig met de auto naar school brengen. Op welke manier zorg ik er
voor dat Janne (8) en Arthur (5) veilig aan de schoolpoort geraken?”

Wat zegt de VSV?
Ouders hebben de neiging om telkens langs de schoolpoort te rijden
in de hoop dat er dichtbij nog een plaatsje vrij is. Dit zoekverkeer
zorgt voor veel autodrukte bij de schoolpoort. Moedig je kinderen aan
om zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te gaan, of
laat ze deelnemen aan voet- of fietspoolings. Zo vermijd je files en
parkeerproblemen, je kind wordt sneller zelfstandig en krijgt een goede
conditie. Hoe minder autoverkeer, hoe veiliger de schoolomgeving!

Hoe pakken andere
ouders het aan?
Wisam, papa van drie:
“Ook wij hebben niet altijd de
tijd om de kinderen met de
fiets naar school te brengen.
Als we met de auto gaan,
parkeren we op de parking van
de parochiezaal op 500m van
de school. Zo blijf ik weg van
de drukte rond de schoolpoort
en kunnen Adir (7), Soraya (5)
en Myrte (4) rustig uitstappen.
Ik wandel dan samen met hen
het laatste stuk naar school.
Adir en Soraya stappen hand in
hand voor mij en Myrte geeft
mij een hand en stapt aan de
huizenkant.”

Praktische tips:
• Vertrek op tijd, zo kan je ook de tijd nemen bij het afzetten van je
kinderen;
• Zoek niet naar de plek het dichtst bij de schoolpoort, maar parkeer
desnoods iets verder op je gemak en wandel het laatste stuk;
• Kinderen leren veel van goede voorbeelden: kijk dus goed uit voor je
zelf je deur openzwaait naast het fietspad bijvoorbeeld;
• Stap als ouder eerst uit en open de deur aan de huizenkant voor je
kinderen;
• Als je nog een kind uit een kinderstoel moet halen, doe je dit eerst
voor je je andere kinderen laat uitstappen. Anders is het moeilijker om
al je kinderen tegelijk in het oog te houden;
• Zorg ervoor dat je kinderen niet op het fietspad blijven staan als ze
zijn uitgestapt, maar dat ze direct op het voetpad gaan staan;
• Let er op dat ze ook op de stoep steeds langs de kant van de huizen
stappen;
• Maak hen attent op mogelijke gevaren zoals openslaande autodeuren
en auto’s die de oprit van een woning verlaten.

