Veilig terug naar school
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Back to School Safety
De zomer loopt ten einde en het moment om weer naar
school te gaan komt dichterbij.
Kinderen weer veilig naar school
• Veilig in het verkeer
• Met een goede rugzak
• Blik op de weg, telefoon
in de tas.
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Signalen Checken: Veilig in het verkeer
Rondom scholen kunnen verkeersopstoppingen ontstaan. Het is
dan ook heel belangrijk dat automobilisten rekening houden met
kinderen in het verkeer. Met name bij het aan- en uitgaan van
de scholen.
De weg moet veilig worden gedeeld
met:
– Voetgangers
– Fietsers
– Bussen

Het maakt niet uit of kinderen lopend,
fietsend of met de bus naar school gaan, het
is in alle gevallen belangrijk dat ze “Signalen
Checken”
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De weg delen met jonge voetgangers
Een aantal voorzorgsmaatregelen om
het voor kinderen veiliger te maken:

•

Blokkeer geen oversteekplaatsen
dit kan kinderen ertoe brengen om
tussen het verkeer door te lopen

•

Negeer geen stopborden bij
scholen of signalen van
oversteekhulpen

•

Wees extra alert in de buurt van
scholen, bushaltes, speelterreinen,
parken en woonwijken

•

Niet toeteren of extra gasgeven om
een voetganger te laten schrikken.
Zelfs niet als je voorrang hebt

•

Haal geen voertuig in dat is gestopt
voor voetgangers
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Het is jouw verantwoordelijkheid, als
bestuurder, om goed uit te kijken en alle
voorzorgsmaatregelen te nemen om
niemand te verwonden. Als je een kind bij
de weg ziet, minder vaart en wees
voorbereid om te moeten stoppen.
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De weg delen met fietsers
Op de meeste wegen hebben fietsers dezelfde rechten als automobilisten,
maar fietsers zijn soms moeilijk te zien. Fietsende kinderen zijn een extra
uitdaging voor bestuurders. Ze zijn vaak nog niet in staat om een
verkeerssituatie goed in te schatten. De meeste ongelukken gebeuren bij
het afslaan, waarbij de fietser niet goed zichtbaar is.
• Neem gas terug als je een fietser
passeert en houd voldoende afstand
• Geef ruimte aan een fietser die
rechtdoor gaat wanneer jij afslaat
• Kijk uit voor fietsers die plotseling
afslaan zonder te kijken of hun
hand uit te steken. Vooral kinderen
vergeten dit nogal eens
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De weg delen met bussen
Als je achter een bus rijdt neem dan wat
meer afstand. Dit draagt bij aan een
beter overzicht.

• Haal nooit een bus in als je op
een eenbaansweg rijdt
wanneer deze stilstaat om
passagiers in- of uit te laten
stappen
• Voor oranje en rood licht moet
verkeer stoppen
• Kinderen lopen het meeste
risico binnen een straal van 3
mtr. rond de bus. Houdt dus
voldoende afstand zodat ze
veilig in- en uit kunnen stappen
• Wees alert; kinderen reageren
vaak onvoorspelbaar ze
negeren gevaren en nemen
risico’s
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Kies de juiste (schooltas) rugzak
Rugzakken zijn een populair middel voor kinderen en tieners om schoolboeken en andere
dingen te dragen. Wanneer ze goed gebruikt worden kan een rugzak inderdaad een heel
handig middel zijn om de noodzakelijke schoolspullen mee te nemen

Wanneer je een rugzak uit zoekt, kijk
dan naar:
•
•
•
•
•

Twee wijde, gestoffeerde
schouderbanden
Gestoffeerde rug
Heupband
Lichtgewicht exemplaar
Rijdende rugzak
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Om blessures door rugzakken te
voorkomen kun je het onderstaande
doen:
•
•
•
•

Gebruik altijd beide schouderbanden
Trek de banden goed aan
Maak hem niet te zwaar
Zak door je knieën
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Kijk vooruit en niet op je telefoon
Geef je kinderen nog onderstaande tips mee:
• Loop op het trottoir indien aanwezig, zo
niet loop dan met je gezicht richting het
verkeer
• Let op het verkeer en niet op je telefoon
• Gebruik je telefoon niet als je loopt
– Stop even en ga op een veilige plaats staan

• Gebruik geen koptelefoon als je aan
het verkeer deel neemt
• Blijf alert en gericht op je omgeving
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Stuur je kinderen veilig naar school
Er is niets belangrijker dan ervoor zorgen dat je kinderen
weer veilig thuiskomen na een schooldag!
• In veel landen worden “weer naar school” campagnes georganiseerd.
Probeer hier met je kind aan deel te nemen.
• Zichtbaarheid is heel belangrijk! Zeker wanneer de dagen korter
worden
• Draag “schoolspullen” op een veilige en ergonomisch verantwoorde
manier
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