Overzicht Verkeersacties
Schooljaar 2021-2022

Basisschool De St@rtbaan
Project inzake verkeers- en mobiliteitseducatie schooljaar 2021-2022
Activiteitenverslag

1. Omschrijving van het project
Tijdens het schooljaar 2021-2022 werd de verkeersveiligheids- en mobiliteitscampagne
verdergezet en heeft de school 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 blijvend 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.
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 het aanzetten tot
handhavingsmaatregelen.
Door een duidelijke boodschap 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 yers/brieven en af ches.
Via Facebook en de schoolwebsite.

5. Welke zijn de actoren?
Schooldirectie en leerkrachten (educatie, omkadering en ondersteuning acties,
voorbeeldrol,...);
Ouderraad (stakeholder);
Ouders (voorbeeldrol);
Politiezone ( etscontroles, voetgangers- en etsexamen, handhaving,...);
Gemeente (infrastructuur-wegmarkeringen, verkeersborden, kwaliteit ets-en
voetpaden,..);
Provincie (infoplatform, subsidies, educatieve steunmiddelen,...);
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Derden (VSV, Fietsersbond, Vias Institute...).

6. Activiteiten schooljaar 2021-2022

6.1. Geplande evenementen en acties
6.1.1. STRAPDAG (Week van de mobiliteit) - link octopusplan website
"Stappen en Trappen"
Wanneer :
17 september 2021

Kader :
De St@rtbaan heeft zich voor het vierde 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 ets naar school komen, hoe
minder chaos aan de schoolpoort, hoe veiliger de schoolomgeving.
Opzet :
De kinderen die te voet of met de ets naar school komen op de STRAPDAG worden op
ludieke wijze ontvangen en krijgen een verrassing.

Evaluatie :
De STRAPDAG vierde haar 15 verjaardag en stond in het teken van het WK wielrennen!
Daarom werd een prachtige boog met regenboogkleuren aan de nishlijn opgesteld.
De actie kende een groot succes mede dankzij de hulp van de directie, meester Hendrik,
meester Jasper en de helpende leden van de ouderraad.
De kinderen waren enthousiast en het parcours in de laatste rechte lijn naar de aankomst
was in trek. In totaal waren er 304 strappers hetgeen in de buurt komt van het record van
vorig jaar (324).
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6.1.2. Themadag “Gezien worden”
Wanneer :
27 oktober 2021
Doel :
De kinderen informeren over hoe meer zichtbaar zijn in het verkeer.
De kinderen aansporen om zichzelf 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 etshelm.
Hierbij laat hij de kinderen kennismaken met alternatieve zichtbaarheidsmiddelen die in
plaats van of in combinatie met het uohesje” kunnen worden gebruikt: re ecterende
kledijelementen, felle kleuren, re ecterende accessoires,... .
De kleuters worden in kontakt gebracht met het “speciale” van uo en re ectie door middel
van een poppenspel.
Deze actie dient als aanzet van de Helm Op Fluo Top actie (zie verder)

Zoals elk jaar krijgen de leerlingen van het 1ste leerjaar een uokraag gesponsord door de
ouderraad. De kraag is praktisch om dragen, valt goed op en bestaat in één maat (6-12
jaar).
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Evaluatie :
Tijdens deze themadag hebben de kinderen samen met de leerkrachten en de St@rtman
een stap gezet in de richting van meer zichtbaarheid en veiligheid. Een goede respons en
veel interesse vanwege de kinderen maakten van de actie een succes.
Alle kinderen kregen een lampje voor op de ets, aan de boekentas, rugzak of jas.

6.1.3. Zichtbaarheid en bescherming - link VSV website
VSV actie "Helm op Fluo Top"
Wanneer :
8 november 2021 - 25 februari 2022
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 etsers aansporen om een helm te dragen.
Opzet :
De kinderen met uokledij 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 2022, 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.
Evaluatie :
Tijdens de actie werden tellingen uitgevoerd, waaruit is gebleken dat
5 op 10 leerlingen dagelijks uo en 9 op 10 etsers geregeld een etshelm dragen.
Op gebied van uo betekent dit een lichte achteruitgang ten opzichte van vorig schooljaar.
Het dragen van de etshelm daarentegen stijgt van 7 naar 9 op 10 etsers.
Deze actie blijft dus toch een gunstig effect hebben, wel zal volgend schooljaar een tandje
moeten bijgestoken worden inzake het promoten van het dragen van uo.
6.1.4. Controle etsverlichting
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Jaarlijks organiseert de Fietsersbond een verlichtingscampagne om de etsers te helpen
inzien dat ze zich net zoals alle weggebruikers goed zichtbaar moeten maken in het
verkeer en dit nog meer tijdens de donkere uren.
In het kader van deze campagne heeft Fietsersbond Zonhoven op maandagochtend
17 januari aan onze schoolpoort postgevat om een lichtset te monteren op de slecht of niet
verlichte etsen.
Slechts 1 van de 30 gecontroleerde etsen was in dit geval, hetgeen een geruststellend
resultaat is en erop wijst dat “onze” etsers bewust zijn van het nut van goed gezien te
worden.
Pro ciat etsers!
Bedankt Fietsersbond Zonhoven!

6.1.5. Een veilige schoolomgeving
Doel :
De verkeersveiligheid van de kinderen in de schoolomgeving verbeteren.
In essentie betreft het een doorlopende inspanning om volgende spiraal te doorbreken.

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 af che
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 :
Omwille van de bouwwerken die zoals gepland zullen duren tot in het najaar 2023, werd
de verkeerscirculatie in de schoolomgeving uit veiligheidsoogpunt aangepast.
De schoolparking is ‘s ochtends (tot 09:00u) NIET toegankelijk. Een UITZONDERING
hierop wordt gemaakt voor het personeel en de ouders, grootouders, …die hun kind(eren)
vóór 08:20u naar de opvang brengen. Hierna blijft ook voor deze laatsten de parking
onherroepelijk dicht!
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De gewijzigde toegangsregeling voor de etsers die vanuit de Kortestraat komen is een
aandachtspunt. Risico’s zoals het links inhalen van de wagens die aanschuiven aan de
kiss-and-ride of het door deze heen slalommen op weg naar de ingang, zijn ten zeerste
afgeraden! Vanaf de schoolparking afstappen en met de ets aan de hand aansluiten bij
de voetgangers is de boodschap!

Er weze aan herinnerd dat bij het verlaten van de kiss-and-ridestrook naar
rechts afslaan verplicht is en niet mag worden teruggekeerd richting
Kortestraat! Het verkeersbord aan de uitgang geeft dat trouwens aan.
Ons massaal achter de regels scharen zou een reuze stap voorwaarts betekenen richting
veiligheid! Een ongeluk is vlug gebeurd en dat willen we absoluut voorkomen!

6.1.6. Medailles Verkeer Op School - link VSV website
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 :
Basisschool De St@rtbaan werd voor de derde maal door de Vlaamse Stichting
Verkeerskunde-VSV bekroond met een gouden medaille Verkeer op School.
Dit jaar reikte de VSV 136 gouden medailles uit op een totaal van bijna 3000 deelnemende
basisscholen.
Met een palmares van 3 gouden en 1 zilveren medaille behoort onze school tot de
voorbeeldscholen van Vlaanderen op het vlak van verkeerseducatie.
Met de medaille wordt De St@rtbaan bedankt om resoluut te kiezen voor een
praktijkgerichte omkadering van de verkeerslessen door deel te nemen aan allerlei VSVinitiatieven, waaronder: HelmOpFluoTop, De Grote Verkeerstoets, Het
Voetgangersexamen, Het Grote Fietsexamen, de leerlijn Veilig Fietsen en het inzetten van
Verkeersouders.
Ook de volgende jaren zal de school blijven inzetten op de verkeers- en
mobiliteitseducatie van de kinderen. De verkeers- en mobiliteitsuitdagingen zijn talrijk
aanwezig waardoor het essentieel is om hieraan aandacht te blijven besteden.

6.1.7. Tekenwedstrijd Kiss-and-ridezone
Wanneer:
Van 10 tot en met 28 januari 2022
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.
Evaluatie:
Een selectie maken uit de 49 ontvangen tekeningen was geen gemakkelijke taak, maar
wel kinderspel wegens de professionaliteit van onze jury van leerkrachten.
Uit de één voor één mooie kunstwerken werden de tekening van Lou Cuppens(K3B) en Marie
Jacobs (6B) tot winnaar uitgeroepen.
Beide tekeningen kunnen aan de schoolmuur bewonderd worden.
Pro ciat deelnemers en in het bijzonder Lou en Marie!

6.1.8. Het Grote Voetgangersexamen - link VSV website
Wanneer :
29 maart 2022
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Doel :
Aan de hand van Het Grote Voetgangersexamen wordt getest of de vierdeklassers klaar
zijn om veilig en zelfstandig in het verkeer te stappen. Als ze slagen voor alle
basisvaardigheden behalen ze het Voetgangersbrevet Goud.

Opzet:
Het is een gratis examen voor de leerlingen van het 4e leerjaar, afgenomen door de lokale
politie en ondersteund door VSV. Een parcours in de buurt van de school wordt onder
supervisie van politiemensen en begeleiding van de leerkrachten en een paar
verkeersouders afgelegd. Volgende vaardigheden worden getraind en getest:
•
•
•
•
•

Rond een hindernis stappen die de stoep helemaal verspert
Oversteken op een zebrapad
Oversteken op de veiligste plaats
Oversteken op een kruispunt zonder zebrapad
Oversteken tussen geparkeerde auto’s

Evaluatie:
De meisjes en jongens van het 4de leerjaar hebben het Grote Voetgangersexamen met
brio afgelegd. Een dikke pro ciat aan alle leerlingen!
Besluit:
Het Grote Voetgangersexamen werkt motiverend en heeft haar nut bewezen, hetgeen
betekent dat de verticale leerlijn van de VSV haar vruchten afwerpt.

6.1.9. De Grote Verkeerstoets - link VSV website
Wanneer:
21 - 27 april 2022
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Doel:
De Grote Verkeerstoets is gericht op het toetsen van de kennis rond zeven thema's:
verkeerstekens, voorrang, zichtbaarheid en etsuitrusting, gedrag en attitude, passagier,
veiligheid, positie op de weg.

Evaluatie:
Het 5de leerjaar heeft de Grote Verkeerstoets met brio afgelegd. Het schoolgemiddelde is
73% tegenover 67% over gans Vlaanderen.
Slagen op de toets is niet vanzelfsprekend. Het slagingspercentage voor De St@tbaan
bedraagt 74%, hetgeen ver boven het Vlaams gemiddelde van 51% ligt.
Pro ciat 5A, 5B en 5C!
6.1.10. Het Grote Fietsexamen - link VSV website
Wanneer :
04 mei 2022
Doel :
De kinderen testen en nagaan of ze in staat zijn om veilig en zelfstandig in het verkeer te
etsen.
Opzet:
Het is een gratis examen voor de leerlingen van het 6e leerjaar, afgenomen door de lokale
politie en ondersteund door VSV. De politie stippelt een parcours uit dat onder begeleiding
en supervisie wordt afgelegd. Verschillende verkeerssituaties komen aan bod en een
aantal courante manoeuvers dienen te worden uitgevoerd.

Evaluatie:
Dit jaar zijn alle deelnemers geslaagd, hetgeen een onuitgegeven prachtprestatie is.
Wel werden een aantal opmerkingen geformuleerd. Een vaak terugkomende betreft het
aandacht besteden aan het over de schouder achteruitkijken bij het afslaan of het etsen
langs een hindernis.
Pro ciat 6A en 6B!
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Besluit:
Het Grote Fietsexamen werkt motiverend en heeft ook dit schooljaar haar nut bewezen,
hetgeen er andermaal op wijst dat de toepassing van de verticale leerlijn van de VSV haar
vruchten afwerpt.
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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.

6.1.11. Dode hoek van een vrachtwagen
Themadag "Dode Hoek"
Wanneer :
24 mei 2022
Doel :
Het aantal letselongevallen met vrachtwagens is het voorbije jaar gestegen. De dode hoek
problematiek blijft een belangrijke oorzaak hiervan. Het is dus zeker aangewezen om de
kinderen de gevaren van de dode hoek van een vrachtwagen te leren kennen.
Gevaarlijke situaties kunnen vermeden worden door de kinderen te helpen met het goed
inschatten van de risico's verbonden aan de dode hoek.
Opzet :
De kinderen van het 6de leerjaar worden op deze dag in contact gebracht met de gevaren
van de dode hoek van een vrachtwagen. De St@rtman legt hen uit hoe gevaarlijke
situaties te vermijden en veilig te etsen in de buurt van vrachtwagens.

fi

Evaluatie:
De leerlingen werden extra gewaarschuwd voor de gevaren van de dode hoek en hebben
zelf kunnen ondervinden dat goede zichtbaarheid voor de bestuurder geen evidentie is en
in de nabijheid van een vrachtwagen de kwetsbaarheid van de zwakke weggebruiker groot
is.
De leerlingen waren zeer voorbeeldig en oplettend tijdens de ganse sessie, hetgeen
uiteraard evenzeer de verdienste is van juf Anja en juf Joke. De belangrijke boodschap
werd ongetwijfeld zeer goed opgepikt.

6.1.12. Nationale applausdag - link Fietsersbond website
"Slimme mobiliteit"
Wanneer :
3 juni 2022
Doel :
Het etsen promoten bij de schoolkinderen, ouders, familie en leerkrachten. Het naar
school komen met de ets aanmoedigen. Hoe meer kinderen en (groot)ouders met de ets
naar school komen, hoe minder chaos aan de schoolpoort, hoe veiliger.
Opzet :
De Nationale Applausdag voor Fietsers is een
initiatief van de Fietsersbond en valt samen met de
Wereld etsdag. Om de etsers te feliciteren, te
bedanken en aan te moedigen worden in gans
Vlaanderen applausacties opgezet.
Op die dag worden de etsers op een welverdiend
applaus getrakteerd bij aankomst op school en
krijgen ze een etsbel en een banaan.
Evaluatie :
Dikke duim voor de 212 etsers die op 3 juni werden onthaald op applaus!
De bellen rinkelden volop. De bananen aangeboden door Fietsersbond Zonhoven werden
gesmaakt.
Heel veel dank aan alle helpers (met inbegrip van meester Hendrik en Jasper voor het
originele etsparcours) om bij te dragen aan de actie en het succes ervan!
Speciale dank aan Fietsersbond Zonhoven!

6.2. Fietsgebruik
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Tijdens het schooljaar wordt er geregeld een telling van het aantal etsers (kinderen en
ouders/begeleiders) uitgevoerd.
Volgende aantallen werden waargenomen voor 2021-2022.

6.3. Slotbemerking
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De veiligheid in de omgeving van de St@rtbaan is voor verbetering vatbaar, vooral de
Schelstraat en Halveweg zijn heikel punten.
De meest voor de hand liggende oplossing voor al deze problemen berust in het
verbeteren van de infrastructuur. Route2school draagt hieraan bij en zet de gemeente
ertoe aan verbeteringswerken uit te voeren die dringend zijn en binnen haar
mogelijkheden vallen. Zo werd er een 2de zebrapad aangelegd om de Wijvestraat ter
hoogte van de Schelstraat over te steken.
Daarenboven is een project aan de gang met als doel de Schelstraat in te richten als
etsstraat. Een beslissing hieromtrent wordt deze zomer verwacht.
De nood aan verbeteringswerken is echter groot en de middelen zijn daarentegen
schaars. Voor werken onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest is daarenboven de
wachtlijst lang.
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 ets en de dodehoekproblematiek dragen hier
rechtstreeks toe bij.
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De metingen wijzen uit dat de ets meer en meer aan terrein wint op de St@rtbaan.
Het gemiddeld dagelijks aantal etsers voor het huidige schooljaar bedraagt 92 tegenover
98 in 2020-2021. Vorig schooljaar was evenwel buitengewoon wegens de positieve
invloed van corona op het etsgebruik.
Andermaal wordt vastgesteld dat de Strapdag (17/09) en de Nationale Applausdag (03/06)
het etsgebruik stimuleren.
De weersgesteldheid is uiteraard een belangrijke invloedsfactor. Bij droog en zacht weer
ligt het aantal etsers beduidend (+/-20%) hoger.

