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1 Inleiding 
Dit document betreft het schoolvervoerplan van: 

 GVB OLV Ten Bos 

 Turkyen 1 

 9100 Nieuwkerken 

 

Met dit schoolvervoerplan wil het stadsbestuur meer kinderen op een actieve wijze naar school laten 

komen. Daarnaast worden knelpunten in de schoolomgeving in kaart gebracht. Door een nauwe 

samenwerking tussen de scholen, ouders, stadsbestuur, politie en andere actoren zullen een aantal 

maatregelen genomen worden op vlak van educatie, sensibilisatie en handhaving.  

 

In deel 2 van dit plan komt er meer inzicht in de vervoerswijze van de leerlingen. Daarnaast wordt er 

gekeken naar de bereikbaarheid van de school en de acties die de school reeds onderneemt rond 

verkeer. 

 

In deel 3 worden aanbevelingen geformuleerd in verband met infrastructuur, educatie, sensibilisatie 

en handhaving.  

 

Bijlagen zijn te vinden in deel 4. 

 

 
 

Figuur 1: Ligging GVB OLV Ten Bos * 

 

 

 

 

* 
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2 Onderzoek tijdens schooljaar 2014-2015 

2.1 Algemene gegevens 
De school telt 410 leerlingen (158 kleuters en 253 lagere schoolkinderen).  

De voornaamste wegen rondom de school zijn: 

- Turkyen - N451 

- Pastorijstraat 

- Peperstraat 

- Nieuwkerkenstraat  

 

De school heeft twee ingangen: een ingang voor de voetgangers en één voor de fietsers. 

60 fietsen kunnen gestald worden in een niet overdekte fietsenstalling tegen de school. 

2.2 Andere informatie van de school 

- De invulling van de lessen verkeers- en mobiliteitseducatie gebeurt via de methode van 

wereldoriëntatie ‘Open wereld’. 

- 1 leerkracht is actief op www.octopusverkeersland.be  

- Er is een werkgroep verkeer binnen de school waar ouders en leerkrachten in 

meewerken. 

- Er zijn geen afspraken over het brengen en/halen van de kinderen. 

- Een gemachtigd opzichter helpt de kinderen oversteken aan het zebrapad ter hoogte van 

de schoolpoort. Bij de start van de schooldag is dat de gemeenschapswacht en bij het 

einde is dit iemand van het personeel. Alle leerkrachten bezitten een diploma 

gemachtigd opzichter.  

- De school organiseert 1x per dag rijen begeleid door een leerkracht: 

• Door de Peperstraat 

• Naar het dorp – Pastorijstraat 

• Naar Berkenhof 

2.3 Vervoersafstanden leerlingen op kaart 
Via de toepassing Octopusplan.be werd de afstand berekend die de leerlingen afleggen op weg naar 

school. De adreslijst van de leerlingen werd gekoppeld waardoor de meeste herkomst-adressen 

gelokaliseerd konden worden. Volgende kaarten geven een overzicht van de woonplaats van de 

leerlingen.  

http://www.octopusverkeersland.be/
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Figuur 2 : Overzichtskaart herkomst leerlingen 

 
Figuur 3: Overzichtskaart herkomst leerlingen op andere schaal 

 

Deze gegevens zijn gebaseerd op de bevraging van de ouders. 
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2.4 Vervoersafstanden en vervoerswijzen 

    
 Bij mooi weer       Bij slecht weer 
Figuur 4: Hoe ver wonen de leerlingen van school en wat is hun vervoerswijze  

2.5 Verder onderzoek/verplaatsingskilometers 

   
 Bij mooi weer       Bij slecht weer 
Figuur 5: Verplaatsingskilometers leerlingen – afstand minder dan 500 m 

 

   
 Bij mooi weer      Bij slecht weer 
Figuur 6: Verplaatsingskilometers – afstand minder dan 1 km 
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 Bij mooi weer       Bij slecht weer 
Figuur 7: Verplaatsingskilometers – afstand minder dan 2 km 

 

   
 Bij mooi weer       Bij slecht weer 
Figuur 8:  Verplaatsingskilometers leerlingen – alle afstanden  

Deze taartdiagrammen geven de verplaatsingskilometers weer in percentage van de verschillende 

vervoersmodi bij slecht weer en bij goed weer. 

Er is een onderverdeling naargelang de afstand tussen de woonplaats en de school. 

Wat opvalt is dat het aantal voetgangers toeneemt bij slecht weer als de leerlingen op minder dan 

500 m van school wonen.  

In figuur 9 zijn alle afstanden bij elkaar geteld waaruit zou blijken dat het autogebruik om de 

leerlingen naar school te brengen redelijk hoog is. Dit is te verklaren doordat enkele leerlingen op 

een grote afstand van de school wonen.  

2.6 Vervoersafstanden en verplaatsingswijze van leerlingen 

2.6.1 Onderzoek via www.octopusplan.be 

Via de toepassing Octopusplan.be werd de afstand berekend die de leerlingen afleggen op weg naar 

school. De adreslijst van de leerlingen werd gekoppeld aan de schoolpagina waardoor de meeste 

herkomst-adressen gelokaliseerd werden. Volgende kaarten geven een overzicht van de woonplaats 

van de leerlingen en hun vervoerswijze bij mooi en slecht weer.  

http://www.octopusplan.be/
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Figuur 9 : Overzicht herkomst leerlingen bij mooi weer (rood=auto) 

 

 
Figuur 10 : Overzicht herkomst leerlingen bij slecht weer (rood=auto) 
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Figuur 11 : Overzicht herkomst leerlingen als voetganger of fietser bij mooi weer (groen = voet –  blauw = fiets) 

 
Figuur 12 : Overzicht herkomst leerlingen als voetganger of fietser bij slecht weer (groen = voet –  blauw = fiets)  
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De vervoerswijze van de leerlingen die hier wordt weergegeven is gebaseerd op een intern 

schoolonderzoek gedurende het schooljaar 2014 – 2015. Op een totaal van 410 leerlingen zijn er 141 

vragenlijsten ingevuld. Met de medewerking van de leerkrachten zijn de vervoerswijzen van alle 

leerlingen genoteerd en ingevoerd op de schoolpagina via www.octopusplan.be.  

2.7 Gegevens van de leerkrachten 
In de school zijn 30 personeelsleden waarvan 17 personen de bevraging schriftelijk hebben ingevuld, 

dat is 56,6 %. 

Zowel bij goed weer (64,7 %) als bij slecht weer (82 %) komen de leerkrachten vaak met de auto naar 

school. De woon-werkafstand bedraagt bij 47 % tussen 1-5 km.  5 personen wonen tussen 5 en 10 km 

van de school, 2 personen op meer dan 10 km van de school. 64,7 % geeft aan veel bagage bij te 

hebben wat in vele gevallen (53 %) ook de vervoerswijze bepaalt.  

Er is een fietsenstalling aanwezig met voldoende plaats. Er zijn douches aanwezig voor fietsende 

leerkrachten maar niet iedereen is daarvan op de hoogte. 

Fietsende leerkrachten krijgen een fietsvergoeding.  

Er is een parking vlakbij of verbonden aan de school. Niet alle leerkrachten vinden dat er voldoende 

parkeerplaatsen zijn in de directe schoolomgeving. Enkele leerkrachten zijn bereid om hun auto 

verder van school te parkeren en het laatste stuk te voet of met het openbaar vervoer af te leggen. 

59 % is daar niet toe bereid omwille van de hoeveelheid bagage. Er is geen 

bereikbaarheidsinformatie in de school ter beschikking. 

Er is veel (94%) interesse in carpooling. Niet iedereen is op de hoogte van de dienstregeling van het 

openbaar vervoer.  

Enkele leerkrachten zijn bereid deel te nemen aan voetpooling voor de leerlingen.  

2.8 Bereikbaarheidskenmerken van de school 
De school is met de verschillende vervoersmodi goed te bereiken.  

De school organiseert 1x per dag 3 rijen begeleid door een leerkracht: 

 • Door de Peperstraat 

 • Naar het dorp – Pastorijstraat 

 • Naar Berkenhof 

De school heeft een niet overdekte fietsenstalling tegen de school voor 60 fietsen.  

Er wordt geen busvervoer georganiseerd via de school.  

2.9 Bestaande sensibiliseringsacties 

Jaarlijks organiseert de school de STRAPDAG en daarnaast een verkeersweek in oktober.  

2.9.1 Zichtbaarheid 

De leerlingen worde gestimuleerd om een fluovestje te dragen tussen november en de 

krokusvakantie.  

2.10 Fietscontroles 

Enkel de fietsen van de leerlingen van het zesde leerjaar worden gecontroleerd in de tweede week 

van oktober in samenwerking met de politie. 

http://www.octopusplan.be/
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2.11 Communicatie 

Er is een goede communicatie met het stadsbestuur en de politie in verband met verkeer en 

verkeersveiligheid in de schoolomgeving op niet frequente basis. 

Met de ouders is er via de ouderraad op regelmatige basis overleg in verband met verkeer. 

Er is geen overleg met omwonenden, buurthandelaars of vervoersmaatschappijen.  

 

2.11.1 Schoolreglement 

In het schoolreglement komt verkeer en verkeersveiligheid aan bod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 13: Uittreksel schoolreglement 

13.2 Verkeersveiligheid 

• Verwachtingen naar de ouders: 

- Veel van onze schoolkinderen worden met de auto naar school gebracht. Op de 

 piekmomenten kan het dan behoorlijk druk zijn aan de schoolpoort. Om die drukte in veilige 

 banen te leiden, heeft de school een stadswacht ter beschikking. Ouders houden rekening 

 met de aanwijzingen van deze gemachtigde verkeersopzichter. 

 Een tweede belangrijke maatregel situeert zich in het verkeersgedrag van de ouders zelf: 

 zich correct houden aan de parkeerregels, rustig de tijd nemen, voetgangers voorrang 

 geven. 

 De school hoopt dat alle weggebruikers aan de poort zich gedragen als ‘dames en heren in 

 het verkeer’. 

Het gaat hier om de veiligheid van uw en andermans kinderen! 

- Alle kinderen zijn verzekerd voor ongevallen tijdens schoolactiviteiten en op de weg van huis 

 naar school en omgekeerd. Kies met je kind de veiligste weg naar school. Indien er iets 

 gebeurt, neem je steeds contact met de directeur. 

• Verwachtingen naar de kinderen: 

- Kinderen die alleen naar huis gaan, doen dat met de begeleide rij of hebben een pasje. 

- We vinden het belangrijk dat kinderen een fluo vestje en een fietshelm dragen als ze met de 

 fiets komen. 
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2.12 Knelpunten  

2.12.1 Doorgegeven via de school van het schooljaar 2011 -2012 

 
Figuur 14: Knelpunten doorgegeven tijdens schooljaar 2011 -2012 

 

 

2.12.2 Doorgegeven via 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 141 vragenlijsten ingevuld. Op een populatie van 410 leerlingen is dit 34,3 %.  

67 knelpunten werden doorgegeven.  

http://www.octopusplan.be/


 

14 

Voetgangersbeweging vzw  

 
Figuur 15:  Knelpunten rond de school doorgegeven door ouders en leerlingen 

 
Figuur 16: een detail van de knelpunten in de schoolomgeving 

Samenvatting in 7 knelpunten: 

1. N451  

 Moeilijke oversteekbaarheid op sommige kruispunten, slecht niet afgescheiden 

 fietspad (vanaf bepaald punt), hoge snelheid ondanks vluchtheuvels 

2. Godschalkstraat - Geersstraat 

 Gevaarlijk, geen voetpaden, geen fietspaden, slecht zichtbaarheid in bocht 

3. Peperstraat 

 Foutief geparkeerde voertuigen, slecht voetpad, geen apart fietspad, druk verkeer 
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4. Wegel door het park 

 Niet verlicht, smal  

5. Nieuwkerkenstraat 

 Enkel fietssuggestiestrook, moeilijk oversteekbaar, zwaar vrachtverkeer, roekeloos 

 rijgedrag 

6. Kruispunt Gyselstraat – N451 

 Gevaarlijk druk 

7. Drukte aan de schoolpoort 

 Foutief geparkeerde auto’s, Kus & Rij zone functioneert niet goed (lange wachtrijen) 
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3 Aanbevelingen 
Een overzicht van alle aangewezen maatregelen is te lezen in de tabel 

  3.1 ‘AANBEVELINGEN TEN BOS’ 

In deze tabel staan de diverse maatregelen, de uitvoerende en/of deelnemende partners, het tijdstip 

van uitvoeren en welke communicatie hieromtrent belangrijk is.  

Deze aanbevelingen situeren zich op verschillende niveaus namelijk: 

Algemene aanpak 

Educatie  

Sensibilisatie  

Handhaving 

Vervoerorganisatie  

Infrastructuur 

Ze vormen één geheel zodat de school in samenwerking met verschillende actoren zoals het 

stadsbestuur, de politie, de ouders, de directie, het lerarenkorps, de verkeerswerkgroep, het 

oudercomité en het schoolbestuur tot een actieplan kan komen, om te werken aan duurzame 

mobiliteit en een meer kindvriendelijke schoolomgeving. 

 

 Deze engagementen zijn verder uitgewerkt/aangevuld door: 

3.2 Engagement van de school 

  3.3 Engagement van het stadsbestuur 

  3.4 Engagement politie 

Hierna volgt toelichting rond: 

  3.5 Aanvulling schoolreglement 

  3.6 Snelheidscontroles 

  3.7 Parkeerproblematiek 

 

Infrastructurele maatregelen komen aan bod in 3.8.  



 

17 

Voetgangersbeweging vzw  

 

 

3.1 Tabel met adviezen  

Deze tabel is een totaalpakket van mogelijkheden waar een school/stad/politie mee aan de slag kan.  

Het is opgesteld in excel-formaat en bevat een aantal adviezen die bijdragen tot: 

- Aanpak = Samenwerking en communicatie met het stadsbestuur, politie, leerkrachten, 

ouderraad, ….  

- Educatie = De mogelijkheden wat betreft verkeers- en mobiliteitseducatie (VME) zowel in 

theorie als praktijk 

- Sensibilisatie = Wat zijn de mogelijke acties die een school kan organiseren in functie van 

‘duurzaam naar school komen’ en andere problematiek 

- Handhaving in en rond de schoolomgeving  

- Vervoersorganisatie van de leerlingen in al zijn aspecten 

 

Tevens is er een aanduiding naar partners die de school hierbij kan betrekken. 

Een goede communicatie bij dit alles is van groot belang. Advies hierover staat in de voorlaatste 

kolom.  Mogelijke opmerkingen staan in de laatste kolom.  

 

De tabel met adviezen heeft zeker niet tot doel om alles tegelijk te implementeren. Via een 

jaarprogramma of een actieplan kan de school een aantal doelstellingen opstellen en uitwerken.   

 

De school en de stad Sint-Niklaas hebben deze tabel reeds uitgebreid bekeken en vandaaruit hun 

engagement opgesteld wat verder in deze nota te lezen is.  
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3.2 Engagement van de school 

3.2.1 Aanpak 

- De school engageert zich om verder mee te werken in de netoverschrijdende 

verkeerswerkgroep met daarnaast een verkeerswerkgroep in de school met 

vertegenwoordiging door een leerkracht van elke graad. 

- De school engageert zich om aandacht te besteden in het schoolreglement aan duurzame 

mobiliteit. Dit kadert zeker in de schoolvisie. 

- De school engageert zich om via de nieuwsfunctie GIMME de verschillende activiteiten 

rond verkeer kenbaar te maken aan (groot)ouders.  

3.2.2 Educatie 

- De school engageert zich om een lesmethode voor verkeer aan te kopen. De lesmethode 

Octopus Verkeersland is opgebouwd uit 10 lesthema’s, 2 werkboekjes en 1 leidraad per 

graad. Het digitale leerplatform www.octopusverkeersland.be sluit hierbij naadloos aan. 

De leerkracht kan gebruik maken van verschillende toepassingen zoals het bekijken van 

de schoolroutes van de leerlingen op kaart, oefeningen in verband met verkeer, 

educatieve filmpjes, … .  

- De school engageert zich tot het organiseren van een verkeersweek in samenwerking 

met het stadsbestuur voor het uitlenen van een fietsparcoursen de beschikbaarheid van 

de politie.  

- De school engageert zich om korte lesmomenten/gesprekken in te lassen naast het vaste 

lessenpakket rond verkeer indien de opportuniteit zich voordoet.  

- De school engageert zich tot het deelnemen aan de grote verkeerstoets. 

- Naast de theorie engageert de school zich ook om aandacht te besteden aan de praktijk 

zoals het organiseren van: 

✓ Het voetgangersexamen voor het vierde leerjaar 

✓ Het fietsexamen voor het zesde leerjaar 

✓ Trainen van fietsvaardigheid en fietsbehendigheid 

3.2.3 Sensibilisatie 

Door sensibilisatie kan de school (groot)ouders, leerlingen en leerkrachten bewust maken van 

mogelijke problemen in en rond de schoolomgeving die voor onveilige situaties zorgen. Vaak 

voorkomende problemen zijn: 

✓ Parkeerdruk aan de school 

✓ Foutief parkeren 

✓ Snelheidsproblemen 

✓ Veel auto’s aan de schoolpoort  

✓ Weinig duurzame verplaatsingen van en naar school 

✓ Foutief gebruik van de Kiss&Go zone  

 

Door sensibiliserende acties te voeren kan de school op een ludieke en constructieve manier dit 

probleem aanpakken.  

http://www.octopusverkeersland.be/
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GVB OLV Ten Bos engageert zich om elke schooljaar te bekijken welke acties kunnen ondernomen 

worden. De STRAPDAG en de jaarlijks weerkerende fluoactie met als afsluiter de FLUO-fuif worden 

zeker herhaald.  

3.2.4 Handhaving  

- De school engageert zich om leerkrachten de opleiding gemachtigd opzichter te laten 

volgen in functie van de schooluitstappen.  

- De school engageert zich om fietscontroles te organiseren voor heel de school.  

3.2.5   Vervoersorganisatie 

- De school engageert zich om meer informatie rond de praktische organisatie van het 

parkeren aan te geven in het schoolreglement en via de nieuwsbrieven.  

3.3 Engagement van het stadsbestuur1  

- 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.  

                                                           
1 Bron: Charter verkeersveilige schoolomgevingen – 20 mei 2015 

https://www.sint-niklaas.be/leefomgeving/mobiliteit/huur-
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3.4 Engagement politie2 

- 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). 

3.5 Aanvulling schoolreglement  

Sinds het schooljaar 2014-2015 is de school een Octopusschool. Hierbij gaat de school een 

engagement om gedurende het hele schooljaar te werken rond duurzame mobiliteit, verkeer en 

verkeersveiligheid. Het Octopusplan biedt hiervoor enkele kant-en-klare acties aan zoals de Bron: 

STRAPDAG, de FLITS-campagne, de PARKOUR-campagne en het gebruik van het digitale leerplatform 

Octopus Verkeersl@nd voor alle leerkrachten en leerlingen via www.octopuverkeerland.be .  

Een duidelijke communicatie naar ouders toe over dit engagement is zeker noodzakelijk.  

Hierbij een tekst als aanvulling van het schoolreglement met enkele duidelijke krachtlijnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Bron: Charter verkeersveilige schoolomgevingen – 20 mei 2015 

http://www.octopuverkeerland.be/
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Figuur 17: Aanvulling schoolreglement 

3.6 Snelheidscontroles 

- Vaak is ‘een te hoge snelheid van gemotoriseerd verkeer’ een reden waarom 

leerlingen/ouders niet met de fiets naar school komen. Dit kan aangepakt worden door 

snelheidscontroles uit te oefenen. 

Vanuit de bevraging komt overdreven snelheid naar voor op de N451. Controle en 

handhaving is daar zeker aan te raden.  

Evaluatie Sint-Niklaas  

Er zullen minder vrachtwagens aanwezig zijn op het traject van de N451 wegens 

geldende tonnagebeperkingen. 

- Een meer permanente maatregel om snelheidsovertredingen te voorkomen is het 

plaatsen van snelheidsremmers op bepaalde wegen.  

In een eerste fase gebeurt dit best in een tijdelijke opstelling waarbij na evaluatie kan 

overgegaan worden tot een mogelijk permanente opstelling. 

3.7 Parkeerproblematiek  

Om mogelijk grote parkeerdrukte in de schoolomgeving te vermijden is het aangewezen om 

(groot)ouders die hun (klein)kinderen met de auto naar school brengen te adviseren om hun wagen 

niet te parkeren in de onmiddellijke schoolomgeving maar op parkeerplaatsen verder weg van de 

school en het laatste stuk te voet af te leggen. 

 

 

Onze school heeft het engagement aangegaan als Octopusschool.  

Hierbij ijvert de school voor:  

 - Meer duurzame verplaatsingen bij het woon-schoolverkeer 

 - Een betere verkeersveiligheid in de schoolomgeving 

 - Veilige ruimtes op weg naar school 

Ook van onze ouders en leerlingen verwachten wij een inspanning.  

Volgende concrete aandachtspunten vraagt de school om te respecteren: 

 - Zoveel mogelijk verplaatsingen van en naar de school met de fiets of te voet   

 - De school raadt het dragen van een fluovest aan voor fietsers en voetgangers. 

 - De school raadt het dragen van een fietshelm aan voor fietsers. 

 - Fietsers plaatsen hun fiets op een correcte wijze in de fietsenstalling. 

 - Oversteken als voetganger gebeurt zoveel mogelijk aan een zebrapad. 

 - Komt u toch met de auto:  

  О houd 5 meter voor en na een zebrapad vrij 

  Ο stilstaan of parkeren op een zebrapad kan niet  

  Ο parkeer enkel op een toegestane parkeerplaats 

  Ο om de parkeerdrukte in de directe schoolomgeving te vermijden,  

  parkeer de wagen iets verder van school  

Onze school wil zich ook inzetten om bij schooluitstappen aandacht te hebben voor 

duurzame mobiliteit.  
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Evaluatie Sint-Niklaas  

Er is een K&R in de onmiddellijke omgeving van de school. Deze wordt evenwel opnieuw bekeken. 

 

Evaluatie school schooljaar 2016-2017 

De school heeft een voorstel voor de Kiss&Ride-zone aan de schoolpoort. 

 

 
Figuur 18: Voorstel school Kiss&Ride-zone  

 
Figuur 19: Voorstel stadsbestuur Kiss&Ride-zone voor OLV Ten Bos 

 

Nog verder te bekijken tijdens een overleg met de school.  
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3.8 Vervoersorganisatie bij uitbreiding van de school 

In functie van een mogelijk groeiend leerlingenaantal in de komende schooljaren adviseert het 

Octopusteam om alvast na te denken over de mobiliteit van deze leerlingen.  

Belangrijk hierbij is vooral de goede bereikbaarheid van de school voor de zachte weggebruiker.  

 

Enkele vragen die zeker de aandacht verdienen zijn: 

- Waar lokaliseert de school de in en/of uitgang (en)? Aan een drukke verkeersweg of kan deze 

verplaatst worden naar een straat met een lage verkeersverkeersdichtheid waar het 

gemakkelijker is om als voetganger en fietser aan te komen en te vertrekken.  

- Zijn er reeds begeleide rijen? Kunnen deze worden uitgebreid?  

- Zijn er in de buurt trage wegen die nog niet gekend zijn?  

- Biedt de fietsenstalling voldoende plaats om een groter aantal leerlingen op te vangen? 

- … 

In de periode dat de maximale capaciteit nog niet is bereikt kunnen zeker bepaalde proefprojecten 

worden opgestart zoals een testperiode voor pooling, een schoolstraat, een begeleide rij, …. .  

Na evaluatie en bijsturing kan dit geïmplementeerd worden in functie van het grotere 

leerlingenaantal.  

3.9 Infrastructuur 

Na het inventariseren van de knelpunten, de plaatsbezoeken en de contacten met de school en de 

stad Sint-Niklaas worden volgende adviezen geformuleerd. 

3.9.1 Schoolomgeving 

- De schoolomgeving ter hoogte van GVB Ten Bos is reeds heraangelegd door de stad Sint-

Niklaas, met een plateau ter hoogte van de N451.  

- Andere infrastructurele werken in de buurt van de school die reeds werden uitgevoerd 

zijn:  

o Verbinding tussen kernstad en deelgemeente Nieuwkerken via de route 

Vijfstraten (heraanleg mét fietspad),  

o Klapperbeekstraat (belijning en oversteek Godschalkstraat en Uilenstraat), Huis 

ten Halven, Turkyen 

- Het masterplan Populierenhof is reeds voorzien: 

o Dit plan voorziet een nieuw woonzorgcentrum met daarbij een groene 

toegangspoort naar Nieuwkerken. De school zal gebruik kunnen maken van de 

nieuw aan te leggen ondergrondse parking. De bewoners en de buurt krijgt een 

in elkaar vloeiend verkeersarm groengebied bij. Het wandelpad vanuit Turkeyen 

komt hierop uit. Er wordt ook een verbinding gemaakt met de Pastorijstraat en 

Berkenhof.  
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 Peperstraat  

Ouders geven aan dat het vaak moeilijk en gevaarlijk fietsen is in deze straat.  

 

Advies  

Inrichten van een fietsstraat vanaf Gyselstraat tot aan Turkyen.   

 
Figuur 20: voorstelling op kaart van en fietsstraat in de Peperstraat  

Een fietsstraat wordt aangegeven met onderstaande verkeersborden. 

    
Figuur 21: Verkeersborden F111 en F113 om begin en einde van een fietsstraat aan te duiden  

Een rode asfaltlaag kan de aanwezigheid van een fietsstraat nog extra accentueren. 
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Evaluatie Sint-Niklaas  

Het stadsbestuur wil eerst fietssuggestiestroken implementeren daar de Peperstraat een lokale weg 

1 is met vrachtverkeer met een snelheidsregime heeft van 50km/u.  

3.9.2 Oversteek wegel – Turkyen  

Ouders geven een moeilijke oversteekbaarheid aan ter hoogte van de wegel en Turkyen.  

 

Evaluatie Sint-Niklaas  

Ondertussen werd hier een dubbelrichtingsfietspad aangelegd.  

3.9.3 Oversteek Uilenstraat – Klapperbeekstraat – Godsschalkstraat  

Evaluatie van de verkeerslichten drong zich omwille van een moeilijke oversteekbaarheid. 

Ondertussen kunnen deze lichten bediend worden via een drukknop en is er een aangepaste 

groenfase voor fietsers.  

3.9.4 N451 = Vrasenestraat  

Deze straat werd al als knelpunt aangegeven bij een vorige bevraging tijdens het schooljaar 2011 – 

2012. Ook uit de bevraging tijdens het schooljaar 2004-2015 komt dit terug naar voor.  

Ouders geven aan dat het niet veilig fietsen is in de Vrasenestraat zeker vanaf het kruispunt met de 

Kolkstraat waar er geen fietspaden meer zijn enkel fietssuggestiestroken. 

 
Figuur 22: Vrasenestraat  

Advies 

Bij een heraanleg op langere termijn adviseert de Voetgangersbeweging de aanleg van gescheiden 

voorzieningen voor fietsers en voetgangers met een hoge belevingswaarde waarbij meer 

groenvoorziening en materiaalkeuze een belangrijke rol in speelt.  

Er is zeker de mogelijkheid om planadvies te vragen bij de Voetgangersbeweging.  
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3.9.5 Godsschalkstraat  

In deze straat zijn geen aparte voorzieningen voor fietsers. Samen met de maximumsnelheid voor 

gemotoriseerd verkeer van 70 km/u zorgt dit ervoor dat deze straat ervaren wordt als gevaarlijk en 

niet veilig voor fietsers.  

 

 
Figuur 23: Godsschalkstraat  

Advies  

Bekijken wat de haalbaarheid is om aparte fietsvoorzieningen aan te leggen. De maximumsnelheid 

voor gemotoriseerd verkeer verlagen naar 50 km/u. Snelheidsremmers aanbrengen bijvoorbeeld 

door wegversmallingen ter hoogte van de kruispunten met de Blindestraat en de Olmenstraat.  

 

Evaluatie Sint-Niklaas  

Ondertussen is het snelheidsregime aangepast naar 50 km/u. Uit tellingen bleek dat de snelheid niet 

echt een probleem vormt in deze straat. Het aantal fietsers is eerder beperkt. 

Mogelijke snelheidsremmers worden meegenomen binnen een heraanleg.  

3.9.6 Nieuwkerkenstraat  

Deze problematiek komt aan bod in het schoolvervoerplan van GBS De Droomballon. 

3.9.7 Kruispunt N451 – Gyselstraat 

Deze problematiek komt aan bod in het schoolvervoerplan van GBS De Droomballon.  
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4 Bijlage 

4.1 Knelpunten ouders  

1 Nieuwkerkenstraat richting pastorijstraat Er is geen veilig fietspad enkel rood gemarkeerd op de 

baan waar de auto’s steeds op rijden wat geen veilig gevoel geeft aan de kinderen.  

2 Aan de school zelf De vluchtheuvels richting de school en aan de school zijn veel te laag mogen 

zeker en vast verhogen sommige auto’s rijden er tegen 70 km/u over veel te snel als je weet dat men 

daar maar 30km/u mag rijden voor en na de school!!! 

3 Huis Ten Halven Gevaarlijke oversteek. De situatie is verbeterd sinds er lichten voor fietsers 

geplaatst zijn. 

4 Sint-Gillisbaan Vooral de route naar huis. Slechte zichtbaarheid van verkeer dat van Sint-Niklaas 

richting Sint-Gillis rijdt. 

5 Mechelen-Terneuzenwegel Fietsers op de wegel kruisen roekeloos de Hoogstraat. 

6 Klapperbeekstraat De geplaatste verkeerslichten die enkel geldig zijn voor fietsers zijn verwarrend 

en gevaarlijk 

7 Kruispunt Heidebaan Gevaarlijk kruispunt 

8 Kruispunt raapstraat gevaarlijk 

9 Grote Heimelinkstraat Gevaarlijke bocht 

10 zebrapad begin peperstraat zebrapad ligt op de hoek. regelmatig staan er auto’s op het zebrapad 

of op de hoek geparkeerd, zodat je op straat zou moeten gaan staan om een overzicht op de straat te 

krijgen (om te kunnen oversteken). sommige auto’s snijden zelfs zo kort hun bocht af dat ze op het 

voetpad rijden. 

11 VLASBLOEMSTRAAT KRUISPUNT MET VLASBLOEMSTRAAT: FIETSERS GAAN HIER VAN FIETSPAD 

NAAR FIETSSTROOK OP DE BAAN; VAAK NEMEN AUTOBESTUURDERS HIER HUN VOORRANG VAN 

RECHTS OF GEVEN DE INTENTIE TOT HET NEMEN VAN VOORRANG. 

12 kruispunt moeilijk kruispunt om over te steken vanuit de Godschalkstraat 

13 vijfstraten gevaarlijk kruispunt 

14 Pastorijstraat smalle stoep thv een aantal huizen met een hoge deurdorpel. Vrachtwagens en 

wagens rijden daar tot in de straatgoot om elkaar te kunnen passeren. De auto’s rijden met andere 

woorden rakelings langs je. Aan de overkant van de straat is er wel meer plaats op de stoep, maar 

dan moet je thv de school gaan oversteken op een onbewaakte en onveilig zebrapad (verkeer 

moeilijk zichtbaar als er auto’s te dicht tegen het zebrapad geparkeerd staan) 

15 zebrapad aan de school thv het woonzorgcentrum Zeer drukke straat, en het zebrapad ligt net 

tussen twee bochten. Auto’s rijden er behoorlijk hard (verkeersdrempel voorbij en gas geven). 

Moeilijke en gevaarlijke oversteekplaats als er geen gemachtigd toezichter is. 

16 zebrapad ter hoogte van de nieuwe schoolpoort Druk verkeer door verkeer van de Droomballon 

en OLV ten Bos die er passeert. Beperkte zichtbaarheid als er auto’s op de hoek of net voor het 

zebrapad geparkeerd staan. 

17 Nieuwkerkenstraat Onze straat is een zeer gevaarlijke straat! Ik ben al regelmatig met mijn 

kinderen tegen de gevel moeten springen voor boeren met grote maaiers die zelfs een stuk op het 

voetpad razen met hun gevaarte. Schrijf het op een blaadje: het duurt niet lang voordat er iemand 

gekneld zit tussen een gevel en een wiel van een tractor! Schande hoe roekeloos dat die zijn! Zwaar 
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vrachtverkeer, dat er niet mag doorrijden, raast ook voorbij! Soms ook met hun grote wielen 

rakelings langs ons af! Wanneer wordt hier trouwens eens iets gedaan? Mijn man heeft hier zelfs in 

het verleden reeds brieven over geschreven! Lijnbussen ... hetzelfde verhaal! Mijn buurvrouw kon 

laatst haar dochter nog net aan de kant trekken of ze hing aan een busspiegel! Schrijf het op een 

blaadje: een dodelijk ongeval is een kwestie van tijd! Spijtig dat hier niemand naar luistert! Maar in 

de Vrasenestraat, richting Vrasene, waar het fietspad en voetpad gescheiden wordt door een 

parkeerstrook van de rijbaan: daar gaan ze wel flitsen hé! Eigenlijk wordt ik hier gewoon lastig van! Ik 

durf zelfs mijn ramen niet meer te wassen aan de voorkant van mijn huis. Zelfs mijn glazenwasser 

heeft het al laten afweten: hij vond het onverantwoord gevaarlijk! Over de drukte zwijg ik: ik heb er 

zelf voor gekozen om in het centrum te gaan wonen. Als ik daar niet tegen zou kunnen, dan was ik 

wel midden in een bos gaan wonen. Maar aan het zware vrachtverkeer en roekeloos rijgedrag: HELP! 

Wie gaat er nu eindelijk eens naar ons luisteren? 

18 BERKENHOF OVERSTEEK NAAR BERKENHOF 

19 kruispunt Gevaarlijk punt, geen plaats voor fietsers ! 

20 school zelf auto’s fout geparkeerd Geen goede fietspaden geen begeleiding aan het zebrapad aan 

deze kant 

21 kruispunt auto’s veel te snel, voorrang wordt nauwelijks gerespecteerd fietsers zelf doen hier ook 

vaak gevaarlijke dingen 

22 Godschalkstraat Straat is veel te gevaarlijk om er een kind alleen te laten fietsen. Altijd samen 

fietsen is practisch niet haalbaar.  

23 Pastorijstraat Geen fietspad, geparkeerde auto’s en zeer druk Ik laat mijn kind op het voetpad 

rijden, maar dit is ook niet veilig  

24 Kruising school en peperstraat Zeer druk, veel verkeer 

25 Werk Wij zijn pas om 17u15 thuis. Kinderen gaan naar opvang. Mijn kinderen zijn 5 en 3jaar. Op 

latere leeftijd kunnen zij per fiets naar school. 

26 peperstraat gevaarlijk over te steken van Peperstraat naar Gyselstraat 

27 peperstraat slecht voetpad, geen apart fietspad 

28 Kruispunt Klapperbeek-Godschalk-Uilenstraat De vernieuwde situatie schept verwarring zowel 

voor automobilisten als voor fietsers. Een duidelijkere oplossing zou zijn om op de 4 armen van het 

kruispunt een verkeerslicht te zetten. 

29 Meesterstraat Turkyen Onveilig fietspad en oversteek zeker in combinatie met de hoge maximum 

snelheid van 70 km. 

30 klapperbeekstraat oversteken van de grote baan, vooral ’morgens druk verkeer van fietsers en 

auto’s richting St-niklaas! Verkeerlichten staan aan de Godschalkstraat maar is te ver en dan zouden 

we langs de verkeerde kant van het fietspad moeten rijden. om veilig over te steken 

31 Kus en rij zone Enkel onder toezicht van de politie wordt de regelgeving van de kus en rij 

toegepast. Zonder toezicht is dit een parkeerstrook  

32 Klapperbeek, Turkyen, Huis Ten Halven Heel deze weg heeft een slecht afgescheiden fietspad, 

terwijl de auto’s tegen 70km/u (en meer) voorbijrijden. 

33 Fietsenstalling De fietsenstalling is niet overdekt en niet afgesloten. Daarenboven is het ”steegje” 

van de fietsenstalling veel te smal. De kinderen worden op het einde van de school verzameld in de 

’fietsenrij’ en krijgen dan pas massaal toegang tot de fietsenstalling. Elke dag chaos en gefriemel.  

34 Parkeerplaatsen gebrek Peperstraat Aangezien wij in Sint-Gillis-Waas wonen, is het voor ons (door 

het gebrek aan verkeerslichten en fietspaden, maar vooral door de afstand) geen mogelijkheid om te 
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voet of met de fiets te komen. Wij parkeren ons altijd in de Peperstraat aangezien het rondom de 

school verder overvol staat. Hier is echter een gebrek aan parkeerplaatsen, en veel auto’s parkeren 

zich foutief. Dit parkeer probleem, niet alleen in de Peperstraat maar ook rondom de school, zou 

aangepakt moeten en kunnen worden. 

35 WEGEL ter hoogte van de wegel rijden de auto’s veel te snel, oversteken hier is levensgevaarlijk, 

mede door een beperkte zichtbaarheid in de bocht 

36 kruispunt uilenstraat- Klapperbeekstraat Als mijn kind naar huis fietst, moet ze aan de lichten van 

het kruispunt godsschalkstraat, uilenstraat oversteken. Je ziet echter NIET wanneer het GROEN is 

voor de fietsers als je wacht aan de lichten. Er is ook geen ZEBRAPAD! Als fietser moet je ook 

oversteken aan de verkeerde kant. Kan er aan beide kanten op de Klapperbeek a.u.b. een ZEBRAPAD 

komen en aan beide kanten ook een strook voor de fietsers om over te steken! 

37 kruispunt aan de kerk druk tussen de 2 scholen 

38 Godsschalkstraat Geen fietspaden, geen voetpaden, toegelaten snelheid van 70 km per u, smalle 

straat, sluipweg waardoor druk verkeer 

39 aan huis ten halve overstekende auto’s die niet goed uitkijken 

40 Geerstraat - Turkijen Gevaarlijk voor in-en uitkomend verkeer, zowel voor fietsers, voetgangers, 

auto’s, motors 

41 Geerstraat - Godsschalkstraat Voorrang geldt voor verkeer uit Geerstraat maar er is onvoldoende 

zichtbaarheid van verkeer voor zowel weggebruikers uit Geerstraat, als Godsschalkstraat. Een spiegel 

is aan te raden hier. 

42 Godsschalkstraat - N451 Moeilijke oversteekplaats voor alle verkeer. Verbeterde toestand 

recentelijk door plaatsen van verkeerslichten om fietsers veiliger over de N451 te leiden. Signalisatie 

(groene fietserindicatie) zou beter kunnen (nu enkel signalisatie aan drukknop maar niet aan de 

overzijde dus moeilijke zichtbaarheid voor de fietster. Ook gemotoriseerde weggebruikers kunnen 

niet of zeer moeilijk weten wanneer de fietsers licht op groen hebben gekregen. Hierdoor gebeurt 

het dat de overstekende fietser alsnog in de problemen komt door het afslaande verkeer uit hun 

richting. 

43 Zebrapad naar Berkenhof Oversteken naar Berkenhof is gevaarlijk, op het tijdstip dat we passeren 

staan er auto’s aan te schuiven richting het kruispunt, hierdoor is het zebrapad (voor het oversteken 

van fietsers en voetgangers) niet goed zichtbaar voor auto’s die uit de richting van het kruispunt 

komen 

44 Berkenhof - Pastorijstraat De zichtbaarheid is niet goed op deze hoek. Ook is het pad (de 

verharding) richting pastorijstraat te smal. 

45 Wegel door het park Een veilige route maar niet optimaal. In het park is het pad ook smal. Zeker 

omdat fietsers hier voetgangers willen passeren. 

46 Nieuwkerkenstraat Het gedeelte van de Nieuwkerkenstraat voorbij de Vlasbloemstraat indien u 

naar het dorp rijdt 

47 oversteek Nieuwkerkenstraat plaats waar kinderen die via de wegel komen, te voet of met de 

fiets, dus buiten de drukke straat om, moeten oversteken  

48 wegel aan park rusthuis deze wegel is niet of nauwelijks verlicht; te gevaarlijk in de herfst of 

winter als het vroeg donker is of laat licht wordt 

49 begin kus en rij (volgens sommigen) er zijn voor school 3 parkeerplaatsen voorzien voor kus en rij, 

maar veel ouders blokkeren de weg ervoor om tot aan die 3 plaatsen te geraken. Hierdoor ontstaat 



 

31 

Voetgangersbeweging vzw  

een onoverzichtelijk verkeerspunt met veel drukte en geagiteerde ouders die niet alle spiegels 

checken... 

50 GODSCHALKSTRAAT Te smalle straat, welke slecht verlicht is & zonder fietspaden waar 70km/h is 

toegelaten, dit alles samen maakt het gevaarlijk voor jonge kinderen op de fiets, zelfs onder 

begeleiding. 

51 oversteek spoorweg van de zonnestraat oversteek naar de heihoekstraat 

52 oversteek nieuwkerkenstraat naar berkenhof te weinig zicht op auto’s uit de richting van het dorp 

53 zonnestraat geen fietspad 

54 kruispunt nieuwkerkenstraat vlasbloemstraat geen fietspad meer 

55 oversteekplaats delhaize oversteken aan delhaize blijft zeer gevaarlijk: de auto’s van de ene 

richting stoppen gemakkelijk, de auto’s van de andere richting niet altijd. Een kind let daar te weinig 

op. 

56 Peperstraat peperstraat niet veilig voor fietsers 

57 Gyselstraat Einde van het fietspad in de Gyselstraat, richting Peperstraat Bocht Gyselstraat 

peperstraat 

58 Turkeyen Kus en rijzone van de school is altijd een knelpunt, veel file en aanschuivende auto’s. 

geen gemakkelijke doorgang voor fietsers. 

59 Einde van afgescheiden fietspad Het afgescheiden fietspad loopt hier op zijn einde, fietsers zijn 

genoodzaakt om op fietspad naast de baan te rijden, maar komen wel heel dicht bij de auto’s. 

Gevaarlijk voor fietser en automobilist. 

60 Fietswegel De fietswegel is een alternatief, maar is soms niet goed berijdbaar door lang gras en 

smalle verharding. Onze kinderen vinden het niet gemakkelijk om langs daar te fietsen. 

61 kruispunt Belle straat - Heimelinckstraat veel verkeer en geen zebrapad 

62 dorp/Nieuwkerkenstraat Door de file auto’s is het levensgevaarlijk om er als fietser te rijden. Wij 

nemen de veiligere route via de Wallenhof. 

63 N451 Het zou een stuk veiliger fietsen zijn met kinderen mocht er een scheiding zijn tussen de 

rijbaan en het fietspad. Bv. met beplanting. 

4.2 Knelpunten leerlingen  

1 1 Niet duidelijk en moeilijk om ver te steken 

2 2 Zeer gevaarlijke lange straat. Niet breed genoeg en veel putten langs de weg. 

3 3 Slechte zichtbaarheid, vele weggebruikers vergeten hier voorrang te verlenen. 

4 4 Zeer onduidelijke situatie met de nieuwe verkeerslichten. 



 

32 

Voetgangersbeweging vzw  

 

4.3 Bevraging leerkrachten 

1.       Op welke manier komt u naar school bij goed weer? aantal  

Ο te voet 2 

Ο met de fiets 4 

Ο met het openbaar vervoer 0 

Ο met de auto 11 

Ο openbaar vervoer/fiets 0 

Ο auto/openbaar vervoer 0 

2.       Op welke manier komt u naar school met slecht weer?    

Ο te voet 2 

О met de fiets 1 

Ο met het openbaar vervoer 0 

О met de auto 14 

Ο openbaar vervoer/fiets 0 

О auto/openbaar vervoer 0 

3.       Wat is uw woon- werkafstand? 1x ? 

Ο < 1km 1 

Ο 1- 5 km 8 

Ο 5-10 km 5 

Ο > 10 km 2 

4.       Hebt u veel bagage bij als u naar school komt?   

Ο Ja 11 

Ο Neen 1 

Ο Soms 5 

5.       Beïnvloedt de hoeveelheid bagage uw vervoerswijze?   

Ο Ja 9 

Ο neen 5 

Ο Soms 2 

6.       Als u veel bagage bij hebt, hoe komt u dan naar school?   

Ο te voet 2 

О met de fiets 0 

Ο met het openbaar vervoer 0 

О met de auto 15 

Ο openbaar vervoer/fiets 0 

О auto/openbaar vervoer 0 

7.       Is er een fietsenstalling in de school?   

Ο ja 16 

Ο neen 0 

ο NVT 0 

8.       Biedt de fietsenstalling voldoende plaats?   

Ο ja 14 
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Ο neen  1 

ο NVT 2 

9.       Zijn er andere faciliteiten voor fietsende leerkrachten?   

Ο lockers 0 

Ο fietspomp 0 

Ο douches 4 

Ο kleedkamers  0 

Ο niets van dit alles 8 

Ο niet van toepassing 5 

10.   Krijgen fietsende leerkrachten een fietsvergoeding? 1x? 

Ο ja 16 

Ο neen 0 

Ο ik weet dit niet 0 

11.   Is er een parking voor auto’s verbonden aan /vlakbij de school? 1x?  

Ο ja 12 

Ο neen 4 

12.   Zijn er volgens u voldoende parkeerplaatsen in de directe 

schoolomgeving?  

  

Ο ja 6 

Ο ja en betalend 0 

Ο neen 11 

13.   Bent u bereid om verder van de school te parkeren met de auto en 

het laatste stuk te voet of met het openbaar vervoer af te leggen? 

1x?  

Ο ja 3 

О ja, mits een goede wandelroute 2 

Ο ja, mits een goed en vlotte bediening van het openbaar vervoer 0 

О neen 10 

ο nvt 1 

14.   Biedt de school u bereikbaarheidsinformatie aan? 3x? 

Ο ja 10 

Ο neen 4 

15.   Hebt u interesse in carpooling?   

Ο Ja 1 

Ο neen 16 

16.   Komt de dienstregeling van het openbaar vervoer overeen met de 

tijdstippen dat u in de school moet aanwezig zijn? 

  

Ο ja 0 

Ο ja, ongeveer, ik kom soms net even te laat 1 

Ο neen, dan kom ik kom te laat aan 2 

Ο ik weet dit niet 10 

ο nvt 4 
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17.   Stel de school start met een fietspool voor de leerlingen. Bent u 

bereid om hier aan deel te nemen als begeleider? 

1x? 

Ο ja, altijd 0 

Ο ja, soms 3 

Ο ja, af en toe 1 

Ο neen 12 

18.   Stel de school start met een voetpool voor de leerlingen. Bent u 

bereid om hier aan deel te nemen als begeleider ? 

  

Ο ja, altijd 1 

Ο ja, soms 4 

Ο ja, af en toe 1 

Ο neen 11 

 


