Verkeersveiligheid
Vanaf juni 2011 hebben wij als school een zogenaamde kiss&ride-zone. Door de gemeente
officiële parkeerverbodsborden geplaatst en staat duidelijk op de straat voor de school
aangegeven waar de zone begint en eindigt. In de toekomst zal er waarschijnlijk een 30km-zone
worden ingesteld.
Een verkeersveilige schoolomgeving staat bij ons hoog in het vaandel. Van groep 1 t/m groep 8
neemt verkeersveiligheid een belangrijke plaats in het vakkenpakket. Van de
ouder(s)/verzorger(s) wordt een belangrijke bijdrage verwacht om de directe omgeving van de
school verkeersveilig te maken en te houden.
We hebben ongeveer 100 leerlingen op school. De drukte rond de school is soms behoorlijk. Een
reden om een aantal regels onder de aandacht te brengen.
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De school kent twee uitgangen. Bij het uitgaan van de school houden we het trottoir tussen
beide uitgangen vrij zodat kinderen ongehinderd van de ene naar de andere uitgang kunnen
lopen.
Beide uitgangen dienen vrij gehouden te worden, zodat kinderen op een ongehinderde wijze
door de uitgang naar buiten kunnen.
De kleuters wachten binnen het hek op degene door wie ze worden opgehaald.
Bij de uitgang van de onderbouw stellen ouder(s)/verzorger(s) zoveel als mogelijk links van de
uitgang op of staan zoveel als mogelijk aan de buitenzijde van het schoolplein.
Bij de uitgang voor de overige groepen staan ouder(s)/verzorgers zoveel als mogelijk rechts
van de uitgang te wachten.
Bij het oversteken wordt gebruik gemaakt van het zebrapad.
De gewenste rijrichting loopt van de Dorpstraat via de Dreef naar de Dijk. Zo hebben de
kinderen alleen te maken met verkeer dat van één kant komt.
De kiss&ride-zone loopt van het zebrapad tot aan het hek van de kleuters. De zone is bedoeld
om ouders tussen 8.15 - 8.25 uur hun kind(eren) uit de auto te laten stappen om vervolgens
direct verder te rijden.
De zone van het parkeerverbod staat met officiële verkeersborden duidelijk aangegeven. Het
verbod geldt van 8.00-8.30 uur, 12.00-12.30 uur en van 14.00-15.00 uur.

Met de juiste focus houden we gezamenlijk de school veilig voor uw kind!
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