PARKE ERDRUK

ACTIEFICHE
Schoolstraten, Octopuspalen, veilige routes naar school, gezonde lucht
voor kinderen, enzovoort. Ouders, leerkrachten, schepenen en anderen gaan
steeds vaker op zoek naar manieren om de schoolomgeving veiliger te maken.
Een veilige schoolomgeving is niet enkel de verantwoordelijkheid van
de gemeente en politie, maar ook van ouders, kinderen en voorbijgangers.
Met dit pakket kan je ouders sensibiliseren en stimuleren om altijd
veilig en correct te parkeren.
Tip: Om aan een veiligere schoolomgeving te werken, kan je deze actie
combineren met het pakket Zone 30. Plan de acties op verschillende
momenten tijdens het schooljaar zodat ze een beter effect hebben.

VRAGEN?

Mail dan naar verkeeropschool@vsv.be.

AAN DE SLAG MET HET PAKKET
Vooraf
•

Leg een actieperiode vast van drie opeenvolgende weken.

•

Werk samen met de lokale politie: vraag of zij een controle
op foutparkeren kunnen uitvoeren in week 3
(nadat de actie op school plaatsvond, zie verder).

GOED GEPARKEERD?
JE MAG TROTS ZIJN,
PARKEERPAUW!”

Week 1
•

Bezorg de miniposters aan de buren en vraag hen om ze op te hangen aan het raam,
goed zichtbaar voor voorbijgangers. De ouders en andere voorbijgangers zullen zich
afvragen waarom die bij zoveel buren aan het raam hangen.
posters

Week 2
•

Kondig de actie aan via de nieuwsbrief, de website en de facebookpagina van de school. Bezorg de infofiche digitaal aan
de ouders: verkeeropschool.be/pakketten/parkeerdruk.

•

Vraag aan iedere klasleerkracht om de leerlingen op de hoogte te brengen van het doel van de actie: ouders veilig en
correct laten parkeren in de schoolomgeving en liefst iets verder van de school.
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IK BELOOF STEEDS
VEILIG EN CORRECT
TE PARKEREN

infofiche +
stickerposter

•

Hang de beschrijfbare poster ‘Ik beloof steeds correct en veilig te
parkeren’ op een goed zichtbare en bereikbare plaats in de buurt
van de schoolpoort.

•

Voer actie aan de schoolpoort op een breng- of afhaalmoment.
Roep zo veel mogelijk ouders op om hun handtekening te zetten
onder de belofte. Wanneer ze de belofte gemaakt hebben, krijgen
ze een parkeerschijf mee. Aan de ene kant een reglementaire
parkeerschijf, maar aan de andere kant ook een zelftest.
Heb je meer parkeerschijven nodig? Bestel het aanvulpakket via
de website.
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VEILIG EN CORRECT
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Week 3
•

De politie voert gedurende deze week onaangekondigde controles uit op (fout)parkeren.

•

Daarbij mogen ze eventueel ook de automobilisten belonen die wel correct parkeren. Bijvoorbeeld met een duimpje
omhoog, een snoepje, een pluim, een tekening van de kinderen, enzovoort.

Nadien
•

Parkeren er meer mensen correct of wat verder van de schoolpoort na de actie? Dan is ze geslaagd. Herhaal de actie na
verloop van tijd. Geen enkele sensibiliserende actie heeft immers eeuwig effect.

MEER INFO EN MATERIALEN VOOR
DE ACTIE VIND JE OP
VERKEEROPSCHOOL.BE/PAKKETTEN
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