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1. Inleiding 
Dit document betreft het schoolvervoerplan van:  

 Heilig Hartschool (hoofdschool) 

 Tereken 33b 

 9100 Sint-Niklaas  

Met dit schoolvervoerplan wil het stadsbestuur de leerlingen en hun ouders aanzetten te kiezen om 

op een meer actieve wijze naar school te komen dit wil zeggen te voet of met de fiets.  

Het stadsbestuur is een samenwerking gestart met het Octopusplan (Voetgangersbeweging vzw) om 

de mogelijkheden hieromtrent te onderzoeken en de adviezen te verkrijgen.  

Het Octopusteam formuleert adviezen op vlak van: 

- Algemene aanpak 

- Educatie 

- Sensibilisatie 

- Handhaving 

 

Deze adviezen komen tot stand door een nauwe samenwerking tussen het Octopusteam, het 

stadsbestuur, de politie, de school, de ouders en de leerlingen. 

Daarnaast bekijkt het Octopusteam in samenspraak met het stadsbestuur om de directe 

schoolomgevingen kindvriendelijker en veiliger te maken met aandacht voor groen, milieu, beweging 

en participatie qua inrichting en infrastructuur.  

 

In deel 2 komt het volledige onderzoek aan bod wat is uitgevoerd in samenwerking met de school, de 

ouders en het stadsbestuur. 

 

In deel 3 formuleert het Octopusteam aanbevelingen en adviezen voor zowel de school als het 

stadsbestuur en de politie. 

 

In deel 4 bevinden zich de bijlagen. 

 

Figuur 1: Ligging Heilig Hartschool Tereken -  
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2. Onderzoek schooljaar 2015-2016  

2.1 Informatie van de school 

- De school telt 24 peuters, 94 kleuters en 201 lagere schoolkinderen.  

- De verkeerswerkgroep bestaat uit leerkrachten van zowel het lager als het kleuteronderwijs.  

- Het is niet duidelijk of alle leerkrachten gemachtigd opzichter zijn of niet.  

2.2 Bereikbaarheidskenmerken van de school 

- De school is goed bereikbaar met alle vervoersmiddelen zoals te voet, met de fiets en met de 

auto.  

- In de buurt van de school zijn enkele bushaltes van het openbaar vervoer van De Lijn 

namelijk 1, 21 en 22.  

- In de buurt van de school zijn nog verschillende parkeermogelijkheden: 

o Ter hoogte van de Sint-Jozefkerk en de begraafplaats: 3 min stappen  

o Aan hotel Serwir: 5 minuten stappen  

2.3 Verkeers- en mobiliteitseducatie 

2.3.1 Theorie 

- De school gebruikt geen lesmethode voor de lessen van VME (verkeers-en 

mobiliteitseducatie). De leerkrachten verzamelen uit verschillende lesmethodes werkbladen 

die voor het eigen leerjaar van toepassing zijn.  

- In de kleuterklassen is er vooral het ervaren met zo veel mogelijk zintuigen.  Bij de kleinsten 

is dit heel bescheiden met zichtbare dingen (fluo-vestjes, fietshelm, …) terwijl het bij de 

grotere kleuters al een tikkeltje meer theoretisch gebeurt.  Bij een thema zoals “de politie” of 

“de brandweer” wordt ook getracht een agent of brandweer erbij te betrekken. 

- Er is wel aandacht voor de verticale leerlijn: 

o De eerste graad besteed vooral aandacht aan de voetganger 

o In de tweede en derde graad komt de fietser aan bod 

- In het zesde leerjaar is er aandacht voor een veilige fietsroute naar de secundaire school.  

- Het digitaal platform www.octopusverkeersland.be wordt nog niet gebruikt.  

2.3.2 Praktijk 

- De school organiseert verschillende acties en campagnes: 

o Strapdag (september) 

o Helm op fluo top (tussen de herfstvakantie en krokusvakantie) 

o Verkeersweek: hierbij krijgen de leerlingen de stimulans via een ludieke actie om 

veilig naar school te komen 

2.4 Vervoersorganisatie 

- De school heeft 1 ingang, gelegen in een éénrichtingsstraat. Met de ouders is zeer 

uitdrukkelijk afgesproken om bij het begin en einde van de schooldag de dreef niet in te 

http://www.octopusverkeersland.be/
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rijden om kinderen te brengen of op te halen. Ook aan het personeel van het rusthuis vlak 

over de school is gevraagd om niet vlak voor of na de schooluren naar hun parking te rijden. 

Deze afspraak is er gekomen na het verzamelen van de aandachtspunten in dit onderzoek.  

- Bij het begin en einde van de schooldag staat een gemachtigd opzichter aan de straat vlak 

voor de schooldreef. 

- De school heeft twee ‘Kus en Zwaai’ zones.  Hier wordt streng op toegekeken voor een vlot 

verloop.  

- Op een paar 100 meter is een ruime parkeergelegenheid. Om de school van daaruit te 

bereiken is een wegel aangelegd zodat de kinderen niet langs de straat hoeven te gaan.  

- De school organiseert 2 x per dag een begeleide rij tot aan het kruispunt met N70. 

- De niet overdekte fietsenstalling heeft een capaciteit van ongeveer 70 fietsen. De school 

geeft aan dat dit voldoende is.  

- De school organiseert geen busvervoer. Enkele kinderen komen met de lijnbus naar school.   

2.5 Bestaande sensibiliseringsacties 

2.5.1 Zichtbaarheid 

- Tijdens de actie ‘Helm op Fluo top’ worden leerlingen en ouders gestimuleerd om een 

fluohesje te dragen.  

- Tijdens schooluitstappen dragen de leerlingen ook een fluovest, zeker als ze te voet zijn.  

2.6 Andere acties 

2.6.1 Fietscontroles 

- De school organiseert geen fietscontroles.  

2.7 Communicatie  

2.7.1 Het stadsbestuur en de politie  

- Er is regelmatig overleg met het stadsbestuur en de directie in verband met de veiligheid in 

de schoolomgeving.  

- Voor de organisatie van de verkeersweek heeft de school overleg met de politie. 

2.7.2 Contact met de wijkagent 

- Er is geen informatie gekend over communicatie met de wijkagent.  

2.7.3 Ouders 

- Ouders ontvangen regelmatig een brief met meer informatie over campagnes en acties van 

de school, er wordt vooral gewerkt met pictogrammen.  

2.7.4 Schoolreglement  

- Het schoolreglement is niet raadpleegbaar op de schoolwebsite. Er wordt aan gewerkt. 
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2.8 Toekomstplannen/uitbreidingsplannen  

- Er is geen informatie over toekomstplannen van de school.  

2.9 Vervoersafstanden en vervoerswijzen leerlingen 

- Tijdens het schooljaar 2015-2016 en schooljaar 2016-2017 werd in samenwerking met de 

ouders en de leerkrachten bijna een volledige modal split in kaart gebracht.  

- Volgende alinea’s geven een overzicht van: 

o De herkomsten van de leerlingen 

o De vervoerswijzen bij zowel goed als slecht weer  

 

- Dit alles is raadpleegbaar en uitgebreider te bekijken op de schoolpagina via 

www.octopusplan.be .  

 

 
Figuur 2: Legende symbolen herkomst  

2.9.1 Herkomsten  

Schooljaar 2015-2016 

Tijdens dit schooljaar kwamen dagelijks 321 leerlingen naar school. Van 241 leerlingen is de 

vervoerswijze gekend.  

 
Figuur 3: Herkomsten alle leerlingen  

http://www.octopusplan.be/
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Figuur 4: Overzicht leerlingen als voetganger bij goed en bij slecht weer 

  
Figuur 5: Overzicht leerlingen als fietser bij goed en bij slecht weer 
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Figuur 6: Overzicht leerlingen gebracht met de auto bij goed en bij slecht weer  

  
Figuur 7: Overzicht leerlingen met het openbaar vervoer bij goed en bij slecht weer  

 
Figuur 8: Overzicht leerlingen waarvan geen informatie bekend is 
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Schooljaar 2016-2017 

Tijdens dit schooljaar kwamen dagelijks 308 leerlingen naar school. Van 301 leerlingen is de 

vervoerswijze gekend. 

 
Figuur 9: Herkomsten alle leerlingen 

  
Figuur 10: Overzicht leerlingen als voetganger bij goed en bij slecht weer 
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Figuur 11: Overzicht leerlingen als fietser bij goed en bij slecht weer 

 
Figuur 12: Overzicht leerlingen gebracht met de auto bij goed en bij slecht weer 

   
Figuur 13: Overzicht leerlingen met het openbaar vervoer bij goed en bij slecht weer 



SVP Heilig Hartschool Tereken     11 

 

2.9.2 Vervoerswijzen en herkomsten  

   
 

 

   
Figuur 14: Hoe ver wonen de leerlingen van school en wat is hun vervoerswijze? 

- Voor beide schooljaren is het aantal voetgangers en fietsers vrij groot zowel bij goed als bij 

slecht weer. Tijdens het schooljaar 2016-2017 zijn er meer autoverplaatsingen.  

- Verdere details van de modal split staan op de schoolpagina via www.octopusplan.be. 

2.9.3 Opmerkingen  

- De ouders werden via een brief uitgenodigd om een bevraging in te vullen. Zij kregen een 

persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee zij inlogden op www.octopusplan.be. 

- In totaal werden 33 vragenlijsten ingevuld. Op een populatie van 321 leerlingen is dit 10,2%. 

Enkele resultaten:  

o De belangrijkste redenen die ouders opgaven om te kiezen voor de auto als 

vervoersmiddel naar school zijn: 

▪ Het is gemakkelijk om mijn kind af te zetten op weg naar het werk 

▪ Op delen van de route zijn onvoldoende veilige oversteekplaatsen  

o Bij de kinderen die wel te voet of met de fiets naar school komen, waren de 

voornaamste redenen om dit te doen: 

▪ Het is goed voor de gezondheid 

▪ Mijn kind doet zo verkeerservaring op in een bekende omgeving 

o 76% (=25 personen) van de bevraagde ouders zijn bereid om op meer dan 100 meter 

van de school te parkeren.  

http://www.octopusplan.be/
http://www.octopusplan.be/
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o Verschillende ouders willen dat er meer aandacht gaat naar de parkeerdrukte en het 

foutief parkeren aan de school. 46% van de bevraagde ouders wil dat er meer 

aandacht is voor het foutief parkeergedrag. 

o Er is interesse voor pooling zowel fiets-, voet – als carpooling.  

- De volledige resultaten van de bevraging zijn ter beschikking gesteld van de school en het 

stadsbestuur. 

2.10 Aandachtspunten  

2.10.1 Doorgegeven door de school 

/ 

2.10.2 Doorgegeven door de ouders 

- De ouders werden via een brief uitgenodigd om een bevraging in te vullen. Zij kregen een 

persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee zij konden inloggen op 

www.octopusplan.be. 

- In totaal werden 33 vragenlijsten ingevuld. Op een populatie van 321 leerlingen is dat 10.2%.  

13 aandachtspunten werden doorgegeven. 

 
Figuur 15: Aandachtspunten ouders op kaart 

http://www.octopusplan.be/
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Figuur 16: Detail directe schoolomgeving 

Samenvatting:  

1. Schoolpoort 
Parkeerdruk op Kiss&Ride-zone 
Openzwaaiende portieren  

2. Tereken 
Slechte staat fietspad  

3. Kruispunt Tereken -N70=Prinses Josephine Charlottelaan  
Moeilijke oversteekbaarheid voor voetgangers (korte groenfase) 

4. Dendermondsesteenweg/Tereken  
Geen oversteekplaats  
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3. Adviezen  

3.1 Algemene adviezen  

Zie aparte bundel ‘Algemene adviezen scholen Sint-Niklaas’ 

3.2 Engagement van het stadsbestuur1 

Het proces voor de opmaak van de schoolvervoerplannen voor alle scholen van het basisonderwijs 

loopt al enige tijd door de grote hoeveelheid scholen op het grondgebied van Sint-Niklaas.  

Hieronder staan de verschillende items waarvoor de stad zich wil engageren: 

- Parkeerwachters worden ingezet om vaststellingen te maken van parkeerinbreuken 

binnen de GAS-wetgeving. 

- Op vraag en bij voldoende interesse van de scholen wil het stadsbestuur zich engageren 

om een opleidingsdag voor het onderwijzend personeel en leden van een 

verkeerswerkgroep te organiseren.   

- Een verkeersparcours, te gebruiken voor praktische fietstraining (fietsvaardigheid), werd 
aangekocht. Het gebruik van dit parcours is gratis voor de scholen op het grondgebied 
van Sint-Niklaas. Via https://www.sint-niklaas.be/leefomgeving/mobiliteit/huur -
verkeerspark kan elke school dit parcours voor een week uitlenen.  
De stad zorgt ervoor dat de scholen op de hoogte zijn waar en wanneer ze dit parcours 

kunnen ontlenen.  

- Bij het begin van het nieuwe schooljaar worden verspreid in de stad banners opgehangen 

in kader van sensibilisering van autobestuurders naar jonge zachte weggebruikers toe.  

- Gemachtigde opzichters krijgen voor hun inzet een vrijwilligersvergoeding en verzekering 

van de stad. 

- Bij heraanleg worden schoolomgevingen ingericht conform het masterplan publieke 

ruimte.  

- Wijkcirculatieplannen worden stap voor stap geïmplementeerd. 

- Om het poolen te voet, met de fiets en met de auto te promoten kunnen er op vraag van 

de scholen infovergaderingen georganiseerd worden.  

- In geval van een ernstig verkeersongeval kan de stad de school in contact brengen met 

OVK, Ouders van verongelukte kinderen – vzw.   

- De stad zorgt ervoor dat de scholen op de hoogte zijn waar deze folders en 

motivatiekaarten beschikbaar zijn in functie van het organiseren van campagnes rond 

verkeer en verkeersveiligheid.  

3.3 Engagement van de politie  

Ook de politie is bij het ganse traject van de opmaak van de schoolvervoerplannen betrokken. Voor 

de onderstaande items wil de politie zich engageren: 

                                                           
1 Bron: Charter verkeersveilige schoolomgevingen – 20 mei 2015 

https://www.sint-niklaas.be/leefomgeving/mobiliteit/huur
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- Opleiding gemachtigd opzichter uitbouwen (stramien op papier en/of cursus). Bij een 

voldoende grote groep is de politie bereid om de cursus in op vraag van een school te 

organiseren.  

- De politie engageert zich om aan alle scholen de gegevens van hun desbetreffende wijkagent 

door te geven en te zorgen dat er een eerste contact is met de directie van de school.  

In een vervolgtraject wil de politie op regelmatige basis controle laten uitvoeren door de 

wijkagent tijdens de schoolspits in de schoolomgeving. 

- Schoolroutes: Conform de doelstellingen van het mobiliteitsplan zal extra ingezet worden op 

de controle van tonnage en de snelheid. 

- Scholen kunnen beroep doen op lokale politie voor fietscontroles en fietslabeling. Dit zal 

zeker aan bod komen in de vergaderingen van de netoverschrijdende verkeerswerkgroep.  

- De politie werkt een systeem uit van praktijkgerichte ondersteuning voor scholen bij 

verkeerseducatie (voetgangers en fietsexamen). 

3.4 Infrastructuur 

3.4.1 Beslist beleid Sint-Niklaas/reeds uitgevoerde werken  

In augustus 2017 besliste het stadsbestuur een wijkcirculatieplan in te voeren. Het doel hiervan is de 

stad leefbaarder en verkeersveiliger te maken. Doorgaand verkeer moet uit de stad gehaald worden 

en de hoofdontsluitingsstructuur gebruiken.  Het plan steunt op de principes van één invals- en 

uitvalsweg per wijk en de hoofdontsluiting via de rondweg. De straten binnen een wijk krijgen een 

loutere verblijfsfunctie. De zachte weggebruiker en het openbaar vervoer kennen een maximale 

circulatie binnen de stad. De concrete vertaling van de principes in een plan  werd samen 

opgebouwd met de input van diverse stakeholders zoals de bewoners en handelaars. Het plan wordt 

stapsgewijs ingevoerd.  

 

Tereken wordt binnen de wijkcirculatie omgedraaid van rijrichting. Dit gaat gepaard met een 

herinrichting van de straat. Er wordt geschat dat de werken rond het najaar van 2019 gefinaliseerd 

zullen zijn. In het ontwerp zijn conform, veilige fietspaden opgenomen. Ook het kruispunt met de 

N70 werd veiliger en comfortabeler ontworpen. 

 

De stad is in onderhandeling met de wegbeheerder om de K&R te voorzien op de N70. Hierdoor 

moeten de wagens nimmer in de stad voor de schoolpoort stoppen. 

3.4.2 Adviezen Voetgangersbeweging 

Kiss&Zwaai-zones 

Ouders geven aan: 

 Parkeerdruk op Kiss&Ride-zone 

Openzwaaiende portieren 

De school gaf al aan dat men streng toeziet op het gebruik van de Kiss&Zwaai-zones. Herhaling van 

toezicht op verschillende tijdstippen tijdens het schooljaar zoals na vakanties zullen zeker hun nu 

bewijzen. Positieve acties naar ouders/grootouders zullen ook helpen, belonen wie het goed doet. 

De leerlingen kunnen hierin participeren door bijvoorbeeld leuke ‘Dankuwel-kaartjes’ te maken en 

uit te delen aan diegenen die correct de Kus&Zwaai-zone gebruikt.  
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Tereken 

Ouders geven aan:  

slechte staat van het fietspad 

Er komt een volledige herinrichting van Tereken met meer plaats, veiligheid en comfort voor de 

zachte weggebruiker; daarnaast komt er éénrichtingsverkeer staduitwaarts.  

Kruispunt Tereken -N70=Prinses Josephine Charlottelaan  

Ouders geven aan:  

Moeilijke oversteekbaarheid voor voetgangers (korte groenfase) 

Er komt een herinrichting van het kruispunt met de N70.  

Dendermondsesteenweg/Tereken  

Ouders geven aan:  

Geen oversteekplaats 

De schoolgaande kinderen die te voet komen kunnen zowel richting school als richting huis gebruik 

van andere zebrapaden op Tereken. Er is langs beide kanten van Tereken en de 

Dendermondsesteenweg ruimte voor voetgangers.  

De stad Sint-Niklaas kan de vraag stellen aan de wegbeheerder AWV om extra zebrapaden te 

voorzien op de Dendermondsesteenweg. Daarbij verwijst de stad Sint-Niklaas naar het zebrapad ter 

hoogte van de Smisstraat.  
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4. Bijlage  
Ouders hebben 13 aandachtspunten doorgegeven: 

Figuur 17: Aandachtspunten ouders – schooljaar 2015-2016 

 

 
 

 

 


