Tips en weetjes rond verkeersveiligheid
Hoe kan je kind elke dag veilig naar school?
Het is altijd belangrijk om even stil te staan bij de keuze van je route en je vervoersmiddel.
Probeer daarbij ook altijd zelf het goede voorbeeld te geven in het verkeer.

Te voet
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Je kiest best voor een schoolroute met een brede stoep en liefst met beschermde
oversteekplaatsen.
Zorg ervoor dat je kind lichtgekleurde of reflecterende kleding draagt.
Leer je kind het onderscheid te maken tussen een voetpad, een fietspad en de straat.
Leer je kind steeds ver van de stoeprand te stappen en alert te zijn voor auto’s die uit
een garage of van een oprit komen.
Leer je kind over te steken zoals het hoort: stoppen aan de stoeprand, kijken naar links
en kijken naar rechts. Opnieuw naar links en naar rechts kijken. Recht oversteken en in
het midden van het zebrapad nog eens naar links en naar rechts kijken.
Geef je kind de tijd om rustig over te steken maar leer het doorstappen, benadruk dat je
niet mag lopen.
Leer je kind dat het zelfs bij het oversteken op het zebrapad steeds voorzichtig moet
zijn. Waarschuw je kind dat sommige bestuurders stoppen om een voetganger voorrang
te verlenen en anderen niet. Let er dus op dat je kind niet zomaar oversteekt.
Wacht op je kind aan de kant van de school en nooit aan de overkant van de straat als je
het afhaalt.

Met de fiets
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Zorg voor een fiets die aangepast is aan de lengte van je kind.
Controleer geregeld of de fiets nog in orde is, zowel de remmen, de lichten als de
banden. Zorg voor propere lichten en reflectoren.
Om hoofdletsels te vermijden bij valpartijen, is het belangrijk om een fietshelm te
dragen en dan liefst eentje in felle kleuren.
Zorg voor lichtgekleurde kleding met reflecterende stroken zodat je kind wordt
opgemerkt.
Breng je je kind achterop de fiets naar school, zorg dan voor een veilig zitje met
voetsteunen en een veiligheidsgordeltje.
Laat je kind op een veilige manier de schooltas vervoeren: op de rug of stevig
vastgemaakt op de bagagedrager.
Kies een fietsroute met veilige fietspaden en ga na of die ook bij slecht weer goed
berijdbaar zijn.
Fiets de route naar de school samen met je kind en oefen deze route meermaals.
Leer je kind dat het duidelijk en tijdig moet laten zien dat het van fietsrichting gaat
veranderen.
Voor jonge kinderen is het veiliger om bij een kruispunt als voetganger via het zebrapad
over te steken. Dat gebeurt met de fiets aan de hand bij een voetgangerslicht of bij een
gemachtigd opzichter.

Met de auto
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Gebruik een goedgekeurd kinderzitje in combinatie met een autogordel.
Neem niet meer kinderen mee dan het aantal veiligheidsgordels waarover de auto
beschikt.

●

●

●
●

●

De reactie(s) van kinderen zijn onvoorspelbaar, wees daarom als bestuurder extra
voorzichtig. Matig je snelheid telkens als je in de buurt van de school of bij een
oversteekplaats komt.
Rijd fietsers niet rakelings voorbij en probeer minstens één meter tussenruimte te
houden.
Laat je kind altijd aan de kant van de stoep in- en uitstappen.

Hoe correct oversteken bij een gemachtigd opzichter
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Je moet wachten op het voetpad om over te steken tot de gemachtigd opzichter in het
midden van de straat staat en teken doet om over te steken. Wanneer de armen van de
gemachtigd opzichter horizontaal zijn, mag je oversteken.
Fietsers moeten altijd afstappen alvorens over te steken.
Steek altijd vlak voor de gemachtigd opzichter over en zeker niet achter hem/haar,
want zo kan de gemachtigd opzichter mogelijke gevaren niet tijdig waarnemen.

