
                                                                                
 

Verkeersreglement Basisschool Berkeloo 

 
Inleiding. 
Rond veel basisscholen is sprake van een intensieve vermenging van snel- en langzaam verkeer. Tijdens het in- en 
uitgaan van de school krioelt het op straat niet alleen van kinderen maar ook van auto’s en fietsers. Kinderen hebben 
vaak niet alleen oog voor het verkeer: ze willen gauw naar school om voor schooltijd nog even te kunnen spelen. En 
na een lange dag stilzitten kunnen ze niet anders dan uitgelaten naar buiten hollen. Wachtende ouders kunnen hier 
iedere dag weer opnieuw enorm van schrikken. Het is dan ook zaak om goede afspraken met ouders en kinderen te 
maken omtrent het halen- en – brengen van de leerlingen.  
 
Belangrijk uitgangspunt van dit verkeersreglement is dat ouders zelf initiatief nemen en voorbeeldgedrag tonen  in het 
verbeteren van de verkeersveiligheid voor hun kinderen. Het verkeersreglement is dan ook voor iedereen die 
deelneemt aan het schoolverkeer. Dat wil zeggen, iedereen die naar en van school komt. Dus niet alleen voor 
kinderen en ouders/verzorgers, maar ook voor opa’s, oma’s, ooms, tantes en oppassers. Geef dit dus door aan 
iedereen die uw kinderen wel eens komt ophalen. Het verkeersreglement geldt ook voor het personeel. Zo zijn er 
afspraken tussen ouders, kinderen en school. 
 
Zo zijn er door school enkele afspraken rond verkeersgedrag opgesteld. Deze afspraken zijn gericht op 
verkeersactiviteiten rond de school, te voet, per fiets of auto naar school gaan, halen en brengen van kinderen en 
wachten en parkeren rondom onze school. Het laatste wat we als school willen, is als politieagent rondlopen. Echter, 
ouders die zich niet aan de opgestelde afspraken houden of afbreuk doen aan het verkeersreglement kunnen door de 
verantwoordelijke contactpersoon (leerkracht, directie of verkeersouder) van de school op hun gedrag worden 
aangesproken.  
 
De tijden waarop dit verkeersreglement van kracht is zijn: 
08.25 – 08.45 uur 
11.50 – 12.10 uur 
12.55 – 13.15 uur 
15.20 – 15.40 uur 
 
Te voet, per fiets of met de auto naar school 
Gaan we vandaag te voet, per fiets of met de auto naar school? We willen u wijzen op het bewust kiezen van de 
manier waarop u of uw kinderen naar onze school komen. De meeste leerlingen op onze basisschool woont binnen 1 
kilometer afstand van de school. Gevolgd door de groep leerlingen die binnen 2 kilometer van school woont. Slechts 
een beperkt aantal van alle leerlingen woont 3 kilometer of verder van de school af. Wij willen u ervan bewust maken 
dat de verkeersdrukte in de omgeving van de school veel minder wordt als we ons allemaal aan onderstaand idee 
houden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           3 KM of meer       2 KM            1 KM   
 
U woont binnen, 1 KM van school U/uw kind komt, te voet    
U woont binnen, 2 KM van school U/uw kind komt, per fiets of te voet 
U woont, 3 KM of meer van school U/uw kind komt, met de auto of per fiets of de bus 
 
Er kunnen zich natuurlijk altijd situaties voordoen waarin u niet in staat bent zich aan dit idee te houden. Hiervoor 
hebben wij als school begrip. Wij willen u echter wijzen op het belang en de noodzaak van een verkeersluwe 
schoolomgeving. Hierdoor wordt de veiligheid van uw kind(eren) verhoogd. 
 
 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=pPgj3psApuG7xM&tbnid=cMQ9EXYFkNaqBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bvlbrabant.nl/site/over/?page_id=81&ei=eUV5UpOVHcbL0QXej4AY&bvm=bv.55980276,d.d2k&psig=AFQjCNE1B1tqS5dIYJcJdaBXSjRlSeaghg&ust=1383765746491597


                                                                                
 

 
 
Afspraken rond de school 
 

Aantal ingangen terrein. 

Basisschool Berkeloo kent 7 toegangen tot de speelplaats. Kinderen, ouders en leerkrachten mogen zelf kiezen via 

welke ingang ze het terrein opkomen. We vinden het belangrijk dat ze vanuit huis de kortste route kunnen kiezen naar 

school. Op het schoolplein geldt dat fietsen verboden is. Er zijn afspraken over het gebruik van de ingangen van het 

gebouw zodat kleuters niet omver gelopen worden door de oudere kinderen. De volgende ingangen zijn er: 

 

  

 

Ingang naast de gymzaal (toegang via 

Berkelseweg). Parkeerplaatsen aanwezig 

voor ouders voor halen / brengen. Naast 

gymzaal buiten schoolhek staan 

fietsenklemmen voor ouders. 

 

Ingang Vlierakkerweg. Parkeerplaatsen 

aanwezig voor ouders halen / brengen. 

Invalidenparkeerplaats aanwezig. 

 

 

Twee ingangen aan de Kamperfolielaan. 

Parkeerplaatsen aanwezig voor ouders voor 

halen /brengen.  Invalidenparkeerplaats 

aanwezig. 

 

Ingang aan voetpad Vlierakkerweg, 

richting Dokter Tombrocklaan.  

 

Ingang Kamperfolielaan (doodlopend voor 

auto’s). Parkeerplaatsen aanwezig voor 

ouders halen / brengen. 

 

Ingang Hazelaarlaan. Parkeerplaatsen 

aanwezig ouders voor halen / brengen. 

Parkeerplaats aanwezig voor taxi BSO. 
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Voetgangers: 
Alle kinderen worden op het schoolplein opgewacht.  De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen op de kleine 
speelplaats opgewacht worden. De kinderen van de overige groepen op de grote speelplaats bij de in-of uitgangen 
van de betreffende groepen. 
Kinderen moeten aan de stoepzijde in – en uit de auto stappen 

 
Fietsen van kinderen en leerkrachten 
 

 
Locatie fietsparkeerplaatsen leerlingen. De volgende afspraken gelden: 
Groepen 1-2 zetten de fietsen bij het fietsenhok aan de kant van de( kamperfolielaan) tegenover de lokalen van 1-2 D  
Groepen 3-4 sluiten aan bij het fietsenhok van het personeel 
Groepen 4-5 zetten hun fietsen voor de lokalen van groepen 4-5 
Groepen 6-7-8 sluiten aan bij de groepen 3 in het verlengde van het personeel stalling. 
Op alle genoemde locaties zijn fietsrekken of fietsbeugels aanwezig. 
 

 
Locatie fietsenstalling leerkrachten. 
 
Fietsen en bromfietsen van ouders 
Fietsen en bromfietsen worden alleen in de fietsenstalling geplaatst indien de ouders langere tijd op school moeten 
verblijven. De fietsenstalling is namelijk op de eerste plaats voor de fietsen van de kinderen en de leerkrachten 
bedoeld. Ouders kunnen hun fietsen en/of bromfietsen kort plaatsen net buiten de poort tegen het hek of in de 
daarvoor bestemde fietsenklemmen (zijde gymzaal). 
 
Auto. 
Wij verzoeken u om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. Want minder auto’s is een veiligere 
en rustigere schoolomgeving. 
Indien u toch met de auto komt: 

- Pas uw snelheid aan. 
- Parkeer in de vakken en niet op het trottoir. 
- Creëer geen onoverzichtelijke of gevaarlijke situaties. 
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Aandachtspunten Kamperfolielaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aandachtspunten Hazelaarlaan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Voor en na school tijdens halen en 
brengen van de kinderen geldt er 
eenrichtingsverkeer in de 
Kamperfolielaan (rechts om). 
 Zie route in kaartje hiernaast.   
 
Parkeren alleen in de daarvoor 
bestemde vakken of LANGS het trottoir 
(niet erop.)  
Niet parkeren: 
-  in de bochten 
- bij omwonenden voor of op de oprit 
- bij Kiss & Ride zone  
 

 
Kiss & Ride zone: gebruiken om 
kinderen in en uit te laten stappen. 
 

 

Voor en na school tijdens halen en brengen 
van de kinderen geldt er 
eenrichtingsverkeer in de Kamperfolielaan 
(rechts om). 
 Zie route in kaartje hiernaast.   
 
Parkeren alleen in de daarvoor bestemde 
vakken of LANGS het trottoir (niet erop.)  
Niet parkeren: 
-  in de bochten 
- bij omwonenden voor of op de oprit 
- doorgang trottoir en fietspad 
- verlaging trottoir tbv buggy’s en rolstoelen 
- op taxiparkeerplaats 
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Aandachtspunten Berkelseweg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De eerste 2 parkeervakken (geteld vanaf de gymzaal)  zijn voorzien van klappalen. In geval van calamiteiten moeten  
brandweer en ambulance bij het schoolplein kunnen komen. Niet voor deze parkeerplaatsen parkeren. 
 

 

 

 

Fietsers uit de Ruijter stappen af en steken 
met de fiets de weg over. 
Fietsers vanuit school lopen met de fiets 
aan de hand via de stoep en pas 
opstappen aan de Berkelseweg (dus niet 
fietsen achter de geparkeerde auto's). 
Parkeren van de auto alleen in de daarvoor 
aangelegde parkeerplaatsen. 
Niet parkeren: 
-  in de bochten 
-  op het gras 
-  op de drempels 
-  bij omwonenden in of op de oprit. 
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