DE PARKEERDRUK VERMINDEREN: TIPS EN AFSPRAKEN
De parkeerdruk in de schoolomgeving terugdringen is ook één van de uitdagingen voor onze school.

A. TE VOET OF PER FIETS
Indien mogelijk: moedig je kinderen aan zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen.
Zo vermijd je files en parkeerproblemen, je kind wordt sneller zelfstandig en krijgt een goede conditie.
De veiligste schoolomgevingen zijn deze waar het minst autoverkeer is.
Aan de schoolpoort in de Kerkhofstaat is er een aparte inkompoort voor voetgangers en fietsers.

‘s Avonds en op woensdagmiddag zorgen twee leerkrachten ervoor dat alle leerlingen te voet of per
fiets
veilig
kunnen
oversteken
aan
de
schoolpoort
in
de
Kerkhofstraat.

Een gemachtigde opzichter zorgt ’s morgens en ’s avonds (en op woensdagmiddag) dat alle leerlingen
te voet of per fiets veilig kunnen oversteken op het kruispunt van de Sint-Jansstraat en de
Kerkhofstraat.
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De school beschikt over twee fietsenstallingen: één in de Kerkhofstraat en één in de Sint-Jansstraat.

Niet aan te raden voor voetgangers en fietsers: deze parking en oprijlaan is enkel geschikt voor
wagens

B. MET DE SCHOOLBUS
Onze school organiseert dagelijks leerlingenvervoer in GROOT-AVELGEM, GROOT-KLUISBERGEN en
MOEN, HEESTERT & OTEGEM.

Gratis leerlingenvervoer voor:
 Kleuters tot en met 6 jaar die verder dan 4 km van onze school wonen en de dichtstbijzijnde
gemeenschapsschool bezoeken.
 Leerlingen tot en met 11 jaar die verder dan 4 km van onze school wonen en de dichtstbijzijnde
gemeenschapsschool bezoeken.

GO! basisschool De Toekomst | Kerkhofstraat 51 8580 Avelgem | T 056 65 01 40 | T 056 65 01 41 |
info@bsdetoekomst.be | www.bsDeToekomst.be

C. TOCH MET DE WAGEN
TIPS
Ouders die hun kinderen toch met de wagen naar school brengen, volgen best deze tips:
 We vragen beleefd om de schoolparking in de Kerkhofstraat niet op te rijden met de wagen en
dit om de veiligheid van de leerlingen (te voet, per fiets, …) niet in het gedrang te brengen.
 Parkeer nooit waar het niet mag. Een foutief geparkeerde wagen is een gevaar voor de kinderen.
 Stop nooit met je wagen voor de schoolpoort of op een zebrapad. Op deze plaatsen zijn steeds
veel kinderen aanwezig. Zelfs even stoppen om je kind te laten uitstappen, hindert de andere
kinderen, en is een potentieel gevaar.
 Vertraag in de omgeving van een zebrapad, en geef voorrang aan de voetgangers die zich op het
zebrapad bevinden of aanstalten maken het zebrapad te gebruiken.
 Verplicht je kind(eren) de veiligheidsgordel te dragen, of plaats ze in een kinderzitje.
 Laat je kind(eren) in- en uitstappen langs de kant van het trottoir, en wacht je kind(eren) op op
het trottoir langs de kant van de school.
 Pas je snelheid aan in de omgeving van scholen en voer geen gevaarlijke manoeuvres uit.
 Hinder de fietsers niet.

PARKING KINDERDAGVERBLIJF DE TOEKOMST
Ter hoogte van ons kinderdagverblijf ‘De Toekomst’ zijn vier voorbehouden parkeerplaatsen
voorzien voor de ouders van ons kinderdagverblijf. Zo kunnen deze ouders hun baby op een veilige
manier naar het kinderdagverblijf brengen en afhalen.

NABIJGELEGEN PARKEERPLAATSEN
De parkeerdruk in de schoolbuurt kan ook verminderd worden door meer gebruik te maken van
nabijgelegen parkeerplaatsen die zich niet vlak bij de schoolpoort bevinden. Leer de kinderen waar
die parkeerplaatsen zijn. Maak andere ouders attent op die parkeerplaatsen.
 de grote gemeentelijke parking aan het GO! atheneum
 de parking van het kerkhof in de Kerkhofstraat
 de parkeerplaatsen in de Ganzenhofstraat
Optie: onze school kan eventueel op termijn een begeleide rij (begeleiding door verkeersouders/
leerkrachten) naar deze plaatsen organiseren. De kinderen worden er in alle veiligheid naartoe
gebracht,
de
ouders
hebben
ruimte
om
te
parkeren
en
te
wachten.

GO! basisschool De Toekomst | Kerkhofstraat 51 8580 Avelgem | T 056 65 01 40 | T 056 65 01 41 |
info@bsdetoekomst.be | www.bsDeToekomst.be

DE GROOTSTE TIP
Vóór 8.25u en vanaf 16.15u is het heel rustig in de buurt van de school en op alle parkings. En onze
school zorgt voor gratis toezicht (door een leerkracht) op de speelplaats vanaf 8.00u en tot 17.00u
(op woensdag tot 12.40u).

VAN EN NAAR DE GROTE GEMEENTELIJKE PARKING AAN HET GO! ATHENEUM
Er is op de grote gemeentelijke parking een aparte inkompoort voor voetgangers.

Via deze inkompoort kan iedereen te voet langs het verkeersvrij (voet)pad veilig naar onze school.

D. EN TEN SLOTTE: EEN BEETJE BEGRIP EN EEN BEETJE TIJD
Dagelijks komen en vertrekken er meer dan 1250 leerlingen op een zeer korte tijdspanne op/van onze
campus.

IN SAMENWERKING MET U EN MET HET GEMEENTEBESTUUR HEBBEN WE
DE VOORBIJE JAREN INZAKE VEILIGHEID AL HEEL WAT INSPANNINGEN
GELEVERD EN OOK IN DE TOEKOMST ZULLEN WE DAT BLIJVEN DOEN.
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