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1. Omschrijving van het project

Tijdens het schooljaar 2019-2020 werd de verkeersveiligheids- en mobiliteitscampagne 
verdergezet en op continue wijze de aandacht gevestigd op de verkeersveiligheid en het 
duurzaam verloop van de woon-schoolpendel.

2. Doel campagne

Focussen op het voor verbetering vatbaar en/of gevaarlijk gedrag van de doelgroep 
(leerlingen, leerkrachten, ouders en alle andere betrokkenen).

De doelgroep motiveren om zo snel mogelijk een verandering teweeg te brengen in hun 
gedrag in het verkeer of de dagelijkse mobiliteit als individu of in groep.

Een blijvend effect op de beoogde doelgroep nastreven.

Bijdragen tot de educatie, vorming en voorlichting van de kinderen om zich veilig en 
duurzaam te kunnen verplaatsen en zich verkeersveilig te gedragen.

Verkeersincidenten en verkeersslachtoffers absoluut vermijden.

3. Hoe worden de doelstellingen nagestreefd?

Door middel van sensibilisering via het inwerken op de persoonlijke risicoperceptie 
evenals op de intentie om regels te respecteren.

Door beïnvloeding van de verkeersinfrastructuurvoorzieningen, het mobiliteitsgedrag, de 
verkeerseducatie- en kennis. Als het niet anders kan door beïnvloeding van de 
handhavingsmaatregelen.

Door een duidelijke boodschap (eenvoudig, aantrekkelijk, verstaanbaar) te verkondigen en 
een positieve appreciatie bij het doelpubliek op te wekken.



4. Hoe wordt campagne gevoerd?

Aan de hand van het organiseren van activiteiten ondersteund door "superheld" de 
St@rtman, zijnde hét aanknooppunt met de kinderen op gebied van verkeersveiligheid en 
mobiliteit.

Door verspreiding van flyers/brieven en affiches.

Via Facebook en de schoolwebsite.

5. Welke zijn de actoren? 

Schooldirectie en leerkrachten (educatie, omkadering en ondersteuning acties, 
voorbeeldrol,...);

Ouderraad (stakeholder);

Ouders (voorbeeldrol);

Politiezone (fietscontroles, handhaving,...);

Gemeente (infrastructuur-wegmarkeringen, verkeersborden, kwaliteit fiets-en 
voetpaden,..);

Provincie (infoplatform, subsidies, educatieve steunmiddelen,...);

Derden (VCOV, BIVV, VSV, Fietsersbond,...).



6. Activiteiten schooljaar 2019-2020

6.1. Geplande evenementen en acties

6.1.1. STRAPDAG (Week van de mobiliteit) 

"Stappen en Trappen"

Wanneer :
20 september 2019

Kader :
De gemeente Zonhoven is sinds vorig jaar Octopusgemeente, hetgeen betekent dat alle 
Zonhovense scholen gratis kunnen deelnemen aan de acties op touw gezet door het 
Octopusplan. De St@rtbaan heeft zich voor het tweede schooljaar op rij achter de 
boodschap en doelstellingen van het Octopusplan geschaard. Het Octopusplan wil door 
middel van het organiseren van acties, werk maken van veilige en groene 
schoolomgevingen die duurzame mobiliteit en ontmoeting stimuleren. De STRAPDAG is 
één van die acties.

Doel : 
De schoolverplaatsingen gebeuren vaak met de wagen, 
zelfs wanneer de afstand kort is. De STRAPDAG zet de 
leuke aspecten van stappen en trappen in de verf.
Hoe meer kinderen en (groot)ouders te voet of met de fiets 
naar school komen, hoe minder chaos aan de schoolpoort, 
hoe veiliger de schoolomgeving.

Opzet : 
De kinderen die te voet of met de fiets naar school komen 
op de STRAPDAG worden op ludieke wijze ontvangen en 
krijgen een verrassing.
De actie wordt aangekondigd per brief aan de ouders, via 
Facebook en de schoolwebsite.

Evaluatie :
Er werden 310 strappers geteld. Op een totaal van 400 kinderen komt dit neer op 77,5 % 
hetgeen schitterend is. 



6.1.2. Route2school (R2S) project

 

Wat houdt R2S in?
R2S helpt scholen en gemeenten de verkeersveiligheid op schoolroutes grondig te 
analyseren en informatie over het verplaatsingsgedrag van leerlingen te verzamelen, dit 
alles met als doel oplossingen aan te reiken om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

   

De aangereikte oplossingen situeren zich in verschillende domeinen: 
infrastructuuraanpassingen, educatie, sensibilisatie en handhaving. De gemeente wordt 
begeleid naar de gepaste aanpak der infrastructuuraanpassingen. De maatregelen op 
gebied van educatie en handhaving zijn een prerogatief van respectievelijk de scholen/
ouders en politiediensten. Sensibilisering tot slot is een gedeelde verantwoordelijkheid 
waarbij de scholen de voortrekkersrol op zich dienen te nemen. 

  

Opzet
Samen met de gemeente Zonhoven werk maken van een veiligere schoolomgeving via 
een project schoolroutekaart.
De betrokkenheid van de ouders, kinderen en leerkrachten vergroten door hen de 
mogelijkheid te verschaffen om mobiliteitsknelpunten te melden.

Resultaat
R2S werd begin oktober 2019 uitgerold. Voor alle info omtrent en toegang tot deze 
toepassing wordt doorverwezen naar de schoolwebsite : http://de-startbaan.be/info/ 
De schoolroutekaart focust zich om de meest aanbevolen route naar school aan te bieden.
De kaart is dynamisch en zal geregeld aangepast worden naargelang bepaalde 
knelpunten aangepakt of routes gewijzigd worden. De toepassing laat tevens toe om in de 
toekomst tijdens welomlijnde periodes die vooraf door de gemeente zullen worden 
aangekondigd, nieuwe meldingen van knelpunten en schoolroutes respectievelijk in te 
brengen en te registreren. Tijdens de voorbij maand mei zou de gemeente de toepassing 
openstellen voor nieuwe meldingen. Spijtig genoeg heeft het coronavirus dit plan 
gedwarsboomd.

6.1.3. Fietscontrole door politie LRH

Wanneer : 
21 oktober 2019.

Doel : 
De verkeersveiligheid van de fietsers verhogen. Een veilige fiets is levensnoodzakelijk. 
Goed werkende remmen, een fietsbel, reflectoren en fietsverlichting zijn super belangrijk.



Opzet : 
Politie LRH kwam langs op De St@rtbaan en controleerde 79 fietsen.

Evaluatie :
De fietsen werden gecontroleerd op aanwezigheid van alle reflectoren, werkende bel en 
remmen. Van de 79 nagekeken fietsen waren er 54 in orde (68,5 %) en dus 25 niet in orde 
(31,5 %). Dit resultaat moet veel beter kunnen.

6.1.4. Zichtbaarheid en bescherming

Themadag "Gezien worden"

Wanneer : 
23 oktober 2019

Doel : 
De kinderen informeren over hoe meer zichtbaar zijn in het verkeer. 
De kinderen aansporen om zichzelf meer te beschermen en er niet van 
uit gaan dat automobilisten hen steeds in alle omstandigheden 
opmerken. 

Opzet :
De St@rtman gaat van klas tot klas en informeert de kinderen omtrent 
zichtbaarheid in het verkeer en het nut van het gebruik van de fietshelm. 
Hierbij laat hij de kinderen kennismaken met alternatieve 
zichtbaarheidsmiddelen die in plaats van of in combinatie met het 
fluohesje” kunnen worden gebruikt: reflecterende kledijelementen, felle 
kleuren, reflecterende accessoires,... .
De kleuters worden in kontakt gebracht met het “speciale” van fluo en 
reflectie door middel van een poppenspel.



Deze actie is de aanzet van de Helm Op Fluo Top actie (zie verder).
De actie wordt aangekondigd met affiches, per brief aan de ouders, via Facebook en de 
schoolwebsite.

Sinds een paar jaar hebben alle leerlingen van het lager een fluokraag met logo van de 
school. In het 1ste leerjaar krijgen de kinderen “hun” fluokraag. De kraag ziet er "cool" uit, 
is praktisch om dragen, valt goed op en bestaat in één maat (6-12 jaar). 
Vanaf dit jaar worden de kragen gesponsord door de ouderraad.



Evaluatie :
Tijdens deze themadag hebben de kinderen samen met de leerkrachten en de St@rtman 
een goede stap in de richting van meer zichtbaarheid en veiligheid gezet. Een goede 
respons en veel interesse vanwege de kinderen maakten van de actie een succes.
Alle kinderen kregen een reflecterende hanger voor aan de boekentas, rugzak of jas, 
gesponsord door de ouderraad.

VSV actie "Helm op Fluo Top"

Wanneer : 
04 november 2019 - 21 februari 2020

Doel : 
De kinderen aansporen om zichzelf meer te beschermen en er niet van uit te gaan dat 
automobilisten hen steeds in alle omstandigheden opmerken. 
De fietsers aansporen om een helm te dragen.

Opzet :
De kinderen met fluokledij en/of helm worden beloond met stickertjes 
die ze op een spaarkaart kleven. Van zodra ze voldoende stickertjes 
gekleefd hebben, kunnen ze tot 30 september 2020, met hun 
spaarkaart gratis naar het Serpentarium in Blankenberge of naar 
ZOO Antwerpen of Planckendael.
Elke ochtend worden de stickertjes door de leerkrachten uitgedeeld 
aan de kinderen die in orde zijn.
De stickers kunnen ook klassikaal worden gespaard en op een 
poster worden gekleefd. De klassen die hun poster helemaal vol 
krijgen, maken kans op toffe prijzen.
De actie wordt aangekondigd per brief aan de ouders, via Facebook 
en de schoolwebsite.

Evaluatie :
Tijdens de actie werden tellingen uitgevoerd, waaruit is gebleken dat:
6 op 10 leerlingen dagelijks fluo dragen;
7 op 10 fietsers geregeld een fietshelm dragen.
Op gebied van fluo betekent dit een status quo ten opzichte van vorig schooljaar.
Het dragen van de fietshelm daarentegen stijgt van 6 naar 7 op 10 fietsers.
Deze actie heeft dus een gunstig effect gehad.



6.1.5. Een veilige schoolomgeving

Doel : 
De verkeersveiligheid van de kinderen in de schoolomgeving verbeteren.
De weggebruikers aansporen om voorzichtig te zijn in de buurt van de schoolpoort en hun 
aandacht vestigen op het gevaar.
In essentie moet volgende spiraal worden doorbroken.



Opzet :
Het tegengaan van inbreuken tegen de verkeersregels (parkeer-en stilstandverbod,
zone 30) is een permanente zorg. Uit ervaring is gebleken dat het sensibiliseren door 
middel van berichten op Facebook en de school website, slechts een tijdelijk effect heeft. 
Sommige mensen hervallen na enige tijd in hun oude gewoonten. 

"Victor veiligheidsmannetjes" staan strategisch opgesteld in de zone 30 en waar het 
parkeer- en stilstandverbod gelden.

De verkeersregels worden in herinnering gebracht met een affiche
Een set borden moet de bestuurders doen inzien dat fout parkeren en stilstaan op de 
schoolparking niet toegelaten zijn.



Voorgaande maatregelen dragen bij tot de veiligheid maar bieden geen totaaloplossing. 
Noodgedwongen wordt af en toe beroep gedaan op politie LRH voor het uitvoeren van 
gerichte controles. De ouders worden per brief hiervan op de hoogte gesteld en 
aangespoord om de regels na te leven.

Evaluatie :
De mannetjes doen hun werk naar behoren, ze vallen goed op en vestigen door hun 
aanwezigheid de aandacht van de weggebruikers op de verkeersregels en gevaren in de 
buurt van de schoolpoort. Hierdoor wordt er trager gereden, minder verkeerd geparkeerd 
en meer aandacht besteed aan de veiligheid.
De politiecontroles hebben de situatie ontegensprekelijk verbeterd. Spijtig genoeg is het 
effect hiervan van tijdelijke aard.



6.1.6. Medailles Verkeer Op School

Doel :
De theorielessen verkeer praktijkgericht ondersteunen.

Opzet :
Door deel te nemen aan VSV acties en initiatieven, is de school automatisch ingeschakeld 
in een systeem van medailles verkeer op school (brons, zilver, goud) die jaarlijks via een 
puntensysteem worden uitgereikt.
Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de 
rug geven.

Evaluatie :
De St@rtbaan neemt deel aan Helm Op Fluo Top, Het Grote Fietsexamen en De Grote 
Verkeerstoets en volgt de verticale leerlijn “veilig fietsen”.

Het is niet gelukt om voor het derde jaar op rij goud te behalen. Niettegenstaande de lat 
steeds hoger ligt en de uitdaging groter wordt, doen we er alles aan om opnieuw naar het 
hoogste schavot te klimmen.



6.1.7. Tekenwedstrijd Kiss-and-ridezone

Wanneer:
Van 06 tot en met 24 januari 2020

Doel:
De aandacht vestigen op een correct gebruik van de kiss-and-ridezone.

Opzet:
Pimpen van de kiss-and-ridezone met kindertekeningen via een tekenwedstrijd.
De wedstrijd wordt aangekondigd per brief aan de ouders, via Facebook en de 
schoolwebsite.

Evaluatie:
73 Tekeningen werden ingezonden. Kiezen uit de vele mooie kunstwerkjes was moeilijk.
Een jury bestaande uit leerkrachten heeft de volgende tekeningen als winnaar 
uitgeroepen. Proficiat voor de winnaars en dankjewel deelnemers!



6.1.8. De Grote Verkeerstoets (www.verkeerstoets.be)

Wanneer:
11 juni 2020

Doel:
De Grote Verkeerstoets is gericht op het toetsen van de kennis rond zeven thema's: 
verkeerstekens, voorrang, zichtbaarheid en fietsuitrusting, gedrag en attitude, passagier, 
veiligheid, positie op de weg.

Opzet:
Het is een online toets voor de leerlingen van het 5de leerjaar.
De leerlingen die slagen (score van minstens 14/20) krijgen een diploma. Alle deelnemers 
krijgen een gratis ticket voor Bobbejaanland.

Evaluatie:
De leerlingen van juf Regine en meester Ronny behaalden gemiddeld 70%. Dit resultaat  
mag er wezen want de lat ligt hoog en de vragen zijn verdraaid moeilijk.
PROFICIAT 5A en 5B!

6.1.9. Corona de spelbreker!

Volgende activiteiten konden spijtig genoeg niet doorgaan wegens de coronamaatregelen:

-De Nationale Applausdag voor Fietsers;
-Het Grote Fietsexamen;
-Dode hoek van een vrachtwagen;
-Themadagen "Leer vaardig FIETSEN".

6.2. Fietsgebruik

Doorheen het ganse schooljaar wordt tweemaal per maand een telling van het totaal 
aantal fietsers (kinderen en ouders/begeleiders) uitgevoerd.
Tot aan de coronacrisis werden volgende resultaten werden waargenomen:



Het gemiddeld dagelijks aantal fietsers voor het huidige schooljaar bedraagt 88 tegenover 
96 vorig schooljaar.
Het ontbreken van de normaal stijgende metingen vanaf maart verklaart dit verschil.
Andermaal wordt vastgesteld dat de Strapdag (20/09) het fietsgebruik positief stimuleert 
tot eind oktober. Normaal nemen we hetzelfde effect waar na de Nationale Applausdag in 
maart. Spijtig genoeg kon deze dit jaar niet plaatsvinden.

6.3. Slotbemerking

De algemene staat van de Zonhovense voetpaden is slecht en er is een gebrek aan 
oversteekplaatsen (bijvoorbeeld Halveweg ter hoogte van het treinstation en aan de Spar 
of verder richting rond punt). Bepaalde fietspaden zijn gevaarlijk of ontbreken.

Ook de situatie in de omgeving van de St@rtbaan is voor verbetering vatbaar, vooral de 
Wijvestraat en Halveweg zijn heikel punten.
De meest voor de hand liggende oplossing voor al deze problemen berust in het 
verbeteren van de infrastructuur. Route2school zou hieraan moeten bijdragen. 
De nood aan verbeteringswerken is echter groot en de middelen zijn daarentegen 
schaars, inzonderheid voor wat betreft de wegen onder bevoegdheid van het Vlaamse 
gewest, zoals Halveweg en Wijvestraat.

We zullen dus moeten blijven inzetten op het stimuleren van een veilig gedrag in het 
verkeer. Onze sensibiliseringsacties zoals  o.a. Leer vaardig FIETSEN, Zien en Gezien 
worden, Helm Op Fluo Top, een veilige fiets en de dodehoekproblematiek dragen hier 
rechtstreeks toe bij.


