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Voorwoord 
 
Knipperlicht wenst aan alle ouders, leerkrachten en directie van de Sinte-
Maartenschool een (verkeers)veilig 2006 !!   
 
Het belooft opnieuw een spannend en boeiend jaar te worden, met sommigen die 
de zone 30 rond scholen in vraag stellen en gehoor krijgen bij minister Landuyt 
die een dag- en nachtregime voor die zone wil invoeren, met verplicht 
aangepaste zitjes voor kinderen, met de verkeerswerkgroep van Sinte-Maarten 
die de eerste contacten legt met ‘verkeersgevoelige ouders’ van de Leertuin, en 
jawel, met nog meer drukte op onze wegen.  Redenen genoeg om een aantal 
goede (verkeers)gewoonten verder te zetten of aan te nemen.  Knipperlicht wil 
jullie hierin bijstaan en inspiratie geven indien dit nog nodig zou zijn.  Neem ook 
een kijkje op de achterzijde : een heuse quiz laat je weten of je een 
verkeersvriendelijke ouder van Sinte-Maarten bent.   
 
Redenen genoeg dus om verder te lezen, en ook om uit te kijken naar ons 
volgend ‘Knipperlicht’ in maart.  
 
Veilige schoolomgeving? Ja, ik doe mee 
 
Wist je dat … 
 
- fietspolen ingeburgerd raakt ?  Dit blijkt uit een bevraging van Mobiel 21 bij de 
Vlaamse basisscholen.  “Het is gezond, milieuvriendelijk, goedkoop en een 
oplossing voor de auto-overlast rond scholen”.  Ook Sinte-Maarten startte met 
fietspools vorig jaar (zie onze vorige Knipperlichten !).  Na de winterstop (na de  
krokusvakantie) wordt het fietspolen opnieuw verder gezet.  Geïnteresseerd ? 
Laat het ons of Mr. Bruno  (eerste leerjaar) weten !  
 
- vanaf 1 mei 2006 kinderzitjes en verhogingskussens voor kinderen wellicht 
verplicht worden, zowel voor als achter in de wagen ?  De precieze 

uitvoeringsmodaliteiten omtrent gewicht en leeftijd liggen hiervan evenwel nog 
niet vast.   
 
 
Knipperlicht wensen voor 2006 

 
 Wensen voor wie met de wagen naar school komt   

 
Moge je steeds op tijd kunnen vertrekken, zodat je kunt stoppen aan een 
zebrapad indien nodig en zodat je aan de schoolpoort jouw wagen veilig (en 
reglementair) kan parkeren, zonder anderen te hinderen.   
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 Wensen voor de jonge fietsers en hun ouders 
 
Moge je steeds veilig en zichtbaar fietsen, en rondom jou voorzichtige 
weggebruikers tegenkomen, die rekening houden met fietsers.  
 
   

    Wensen voor de voetgangers  
 
Moge je in zone 30 rond de schoolpoort op het zebrapad  steeds voorrang krijgen 
van geduldige autobestuurders indien je oversteekt.   
 

(zie keerzijde) 
Knipperlicht quiz ! 
 

http://www.bivv.be/main/OnzeCampagnes.shtml?detail=712115225&detailView=poster&language=nl
http://www.bivv.be/main/OnzeCampagnes.shtml?detail=712115225&detailView=poster&language=nl


Om te weten of jij behoort tot de verkeersvriendelijke ouders van de Sinte-
Maarten, kan je de vraagjes van de quiz hieronder invullen.  Hopelijk leidt onze 
quiz tot wat zelfkennis !   
 
1.  Wij zijn altijd tijdig aan de schoolpoort.  Tijdig is voor ons ‘s morgen uiterlijk om 
8:15.  Zo vermijden we dat we gehaast zijn in de schoolomgeving, en, als we met 
de wagen komen, vinden we steeds parkeerplaats binnen een redelijke afstand 
van één van de twee schoolpoorten.  
 
Altijd    0                   Soms   0           Nooit    0 
 
 
2. Wij zijn volledig op de hoogte van de betekenis van de zone 30 rond de 
schoolpoort.  Bovendien respecteren wij die ook, ten allen tijde, want waar ook 
voetgangers en fietsers aanwezig zijn, is 30 km/per uur meer dan snel genoeg. 
  
Helemaal toepasselijk 0      Gedeeltelijk toepasselijk 0           Niet toepasselijk 0 
 
 
3. Tijdens het schooljaar komen wij niet steeds met de wagen.  Indien het 
enigszins mogelijk is, gaan we ook met de fiets of te voet.  
 
Helemaal toepasselijk 0      Gedeeltelijk toepasselijk 0           Niet toepasselijk 0 
 
 
4. Wij komen met de wagen aan de schoolpoort aan het ‘boswegje’.  Wij 
zien dat links (in de tegenovergestelde rijrichting !) er nog een open parkeerplaats 
is.  Wij zwenken onmiddellijk uit naar links en parkeren ons (links en dus verkeerd 
!) in deze plaats. 
 
Nooit    0           Soms   0                       Altijd    0 
 
 
5.  Wanneer ik een deur van mijn wagen aan straatzijde (bestuurdersportier) 
open, dan kan ik dat ten allen tijde doen, of er nu hiervoor wagens of fietsers 
moeten uitwijken/ wachten of niet.  Zone 30 betekent immers dat alles en 
iedereen moet wijken.   
 
Helemaal onjuist  0        Soms  juist  0        Helemaal juist      0 
 

• Je bent een hoffelijke verkeersvriendelijke ouder van Sinte-Maarten 
! Proficiat ! 

Je vulde vijf keer de eerste optie in : Je bent een voorbeeld van een 
verkeersvriendelijke ouder die Sinte-Maarten nodig heeft.  Je toont respect maar 
hebt ook een goede kennis van de verkeersregels die je bovendien ook toepast.  
Een grote pluim van Knipperlicht  en doe zo verder !! 
 
 

• Je bent een genegen verkeersvriendelijke ouder van Sinte-Maarten !  
Je vulde minstens vier keer de eerste optie in : Je bent op weg om een voorbeeld 
te worden ! Niet opgeven en volg onze verkeersveilige adviezen voor de 
schoolomgeving in Knipperlicht verder op de voet.   
 
 

• Je bent bijna een verkeersvriendelijke ouder van Sinte-Maarten ! 
Hou er de moed in ! 

Je kruiste meestal de tweede optie aan : Je kan beter ! Hou de moed erin en volg 
onze adviezen.  Zo stijg je zeker een trapje op de ladder van Knipperlicht. 
 

• Je bent er nog helemaal niet  ! Werk aan de winkel !  
Je vulde minstens twee keer de laatste optie in : Hopelijk begrijp je dat dit leidt tot 
verkeersonveilige situaties voor onze kinderen. Er is verbetering mogelijk.  
Knipperlicht stelt voor dat je alvast begint met het lezen van onze ‘Knipperlichtjes’ 
(zie ook www.sintemaartenschool.be) zodat je op de hoogte bent van onze tips 
en de correcte toepassing van de verkeersregels aan onze schoolpoort. Daarna 
niet vergeten in praktijk te brengen !   
 
Tot volgende keer! 
Kathleen Van Sweevelt, Ilse Vaeremans, Jan Schamp, Bruno Nica en Els Kindt  
 
© Verkeerswerkgroep Sinte-Maarten. Niettegenstaande de grootst mogelijke zorg werd 
besteed aan de samenstelling van Knipperlicht, betekent dit niet dat fouten kunnen 
voorkomen. De verkeerswerkgroep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade 
die voortvloeit uit het gebruik van de informatie in Knipperlicht. 
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