
Veilig Fortgensverkeer is goed voor de sfeer 
6 verzoeken rond verkeer op de Fortgensschool 

 
Halen en brengen 
1. Kom zoveel mogelijk op de fiets of te voet 

Lopen en fietsen naar school is belangrijk voor de verkeerservaring. Een kind in de auto neemt niet zelf actief deel 
aan het verkeer. Daarnaast is de beweging goed voor zowel de gezondheid van uw kind als voor uzelf.  

 

2. Begeleid uw kind door het verkeer 

Kinderen tot ca. 9 jaar kunnen nog niet alles waarnemen in het verkeer. Uw kind kan het veiligst naar school gaan 
als het wordt begeleid door een volwassene.  

 

3. Neem genoeg tijd om uw kind naar school te brengen 

Doordat ouders soms te laat van huis gaan, worden onnodige risico’s in het verkeer genomen en er ontstaan 
chaotische situaties rondom school. Maar liever te laat op school dan de veiligheid van andere kinderen in gevaar 
brengen.  

 

Verkeersgedrag 
4. Geef zelf het goede voorbeeld 
Volwassenen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie, ook in het verkeer. Uw kind zal uw gedrag in het verkeer 
nadoen, dus houdt u zich aan de verkeersregels en -borden. Rijd niet tegen het verkeer in, waarom zou je fietsen 
op de stoep? Waarom toch ‘even’ een kind uit de auto zetten op een plek waar stoppen gevaar oplevert voor de 
andere kinderen? 

 
5. Help de kinderen met veilig oversteken 
Begeleid kinderen naar de overkant van de straat. Kies een plek waar u recht over kan steken (dit is ook de kortste 
route).  
We zijn ons ervan bewust dat op de parkeerstrook aan de Van Beethovenlaan fietsen is toegestaan in beide 
richtingen. Extra oplettendheid voor naar school fietsende kinderen is geen overbodige luxe. 
We gebruiken altijd de stoep om naar het schoolplein te lopen, ook al is dat ‘om’. Afsnijden via de parkeerstrook 
aan de Van Beethovenlaan is gevaarlijk.  
 

Parkeren rond school 
6. Parkeer uw auto altijd in een parkeervak 
Ook als u alleen maar uw kind wilt afzetten, parkeer dan ook in een parkeervak en niet 'even' in de bocht van de 
Grieglaan of Chopinlaan, ‘even’ vóór de parkeerhavens aan de Van Beethovenlaan, ‘even’ dubbel voor andere 
auto’s of op de uitritten.  
Het kruis op het wegdek aan de Grieglaan is speciaal gemaakt om aan te geven dat parkeren hier niet is gewenst. 
Zo kunnen kinderen vanaf de brug in een rechte lijn oversteken en wordt hun zicht niet belemmerd door 
geparkeerde auto’s.  

 

Samen! 
Samen maken we de schoolomgeving veiliger! Geef de kinderen het goede voorbeeld en help indien nodig elkaar 
herinneren aan de verkeersregels die we samen opgesteld hebben. Verkeersveiligheid is een belangrijk onderdeel 
van een veilige school. Ouders en leerkrachten zien graag dat de omgeving van de school overzichtelijk en veilig is. 
Druk en chaotisch verkeer willen we vermijden, zodat we onze kinderen kunnen leren hoe ze zich moeten gedragen 
in het verkeer. Dat is  belangrijk voor nu en voor later. Hiervoor zet de school verschillende middelen in, zoals 
verkeerslessen voor alle groepen, aandacht voor de school-thuisroute, het oefenen met veilig oversteken. 


