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Verkeersveiligheid rond de school 
Brengen en afhalen kinderen 
 
Beste ouders 
 
Met de start van het nieuwe schooljaar verduidelijken wij graag enkele afspraken. 
Nu de werken rond de school op een einde lopen, vonden we het belangrijk om 
passende “spelregels” op te stellen met het oog op een betere verkeersveiligheid. Je 
vindt ze hieronder opgesomd. 
 
Voor het brengen van de kinderen: 

 Het hek aan de straatkant gaat dicht, iedereen komt dus langs hek Priemwegel. 

 De zone tussen de kerk en de school houden we verkeersvrij van 8 tot 17 uur. Je 
zal merken dat de slagboom dan dicht is. Parkeren kan op het kerkplein en 
binnenkort starten de werken in de tuin van de pastorie om in nog 40 extra 
plaatsen te voorzien. 

 ’s Morgens wordt er aan het hek afscheid genomen. Enkel ouders die de 
klasleerkracht of het secretariaat wensen te spreken, kunnen toegang krijgen. Het 
is anders te moeilijk om consequent toezicht en overzicht te bewaren. 
 

Voor het afhalen van de kinderen: 

 Kleuters kunnen afgehaald worden in de klas na de bel van 15 uur. Gelieve niet 
vroeger de speelplaats te betreden omdat dit echt storend werkt.  

 Kleuters die op dinsdag naar een naschoolse activiteit gaan, kunnen opgewacht 
worden onder het afdak van de kleuterspeelplaats. 

 Kinderen van de lagere afdeling zullen rijen vormen.  
o Een rij die afgehaald wordt. De ouders van deze kinderen kunnen hun kind 

opwachten op de parkeerplaatsen voor minder validen tegenover het hek. 
o Een rij die onder begeleiding van de leerkrachten tot op straat gaat en 

overgestoken wordt. 
Graag een beetje begrip dat dit de eerste dagen misschien iets langer duurt. We 
willen dit met de kinderen vanaf de start goed oefenen zodat het later vlot kan 
verlopen. 
Alvast bedankt voor jullie begrip en we rekenen op een fijne samenwerking. 
Maandag worden jullie vanaf 8 uur verwacht voor het ontbijt. Die dag krijgen jullie 
ook alle verdere praktische info mee in de boekentas van je kind. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Bart Mattheeuws 
Directie School Beke 


