
 

 

 

VERKEER OP SCHOOL 

 
Haal- en-  breng-convenant 

Verkeersafspraken school, ouders en kinderen 



 

 

 

Voor de ouders 

 
Rond veel basisscholen is sprake van veel snel- en langzaam verkeer; auto’s fietsers en voetgangers. 
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 helaas niet altijd 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 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 convenant is dat ouders zelf initiatief nemen en voorbeeldgedrag tonen  
in het verbeteren van de verkeersveiligheid voor hun kinderen. Het convenant is dan ook bedoeld voor 
alle ouders die één of meer kinderen op onze school als leerling hebben aangemeld of van plan zijn 
aan te melden. 
 
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. Bij instemming met dit convenant gaat u 
akkoord met de opgestelde afspraken en wordt van u verwacht dat u zich ook aan deze afspraken 
houdt. Het zou zeer wenselijk zijn als u de afspraken ook met opa’s, oma’s, de oppas van uw kinderen 
doorspreekt, zodat ook zij op de hoogte zijn en de gemaakte afspraak kunnen naleven. 
 
Het laatste wat we als school willen, is als politieagent rondlopen. Echter, ouders die zich niet aan de 
opgestelde afspraken houden in het convenant kunnen door de verantwoordelijke contactpersoon 
(leerkracht, directie of verkeersouder) van de school op hun gedrag worden aangesproken.  
 
Samenwerking is van doorslaggevende betekenis voor een succesvolle aanpak. 
 



 

 

 

Waarom kiezen wij voor een convenant  
halen-en-brengen? 

 
Verkeersveiligheid is een belangrijk onderdeel van een veilige school. Ouders en leerkrachten zien 
graag dat de omgeving van de school overzichtelijk is. Druk en chaotisch verkeer willen we vermijden, 
vooral ook omdat kinderen hun gedrag op straat nog aan het leren zijn. 
 
We streven er voortdurend naar school en omgeving in te richten als een veilig gebied voor alle 
betrokkenen. Hierbij streven we naar praktische verkeerslessen voor alle groepen waarin o.a.  
aandacht wordt besteed aan de school-thuisroute, het veilig oversteken en veilig gedrag van kinderen 
bij voor hen gevaarlijke situaties. 
 
Bij onze school wordt een groot aantal kinderen met de auto naar school gebracht, waardoor 
verkeersonveilige situaties en parkeerproblemen kunnen ontstaan. Al snel is het rond het begin en 
einde van de schooldag een enorme drukte. Ondanks het feit dat veel ouders met hun kinderen in de 
buurt van de school wonen, worden ze toch vaak met de auto gebracht.  
 
Geconstateerd wordt dat het verkeersgedrag van ouders die de kinderen van en naar school brengen 
en halen regelmatig te wensen overlaat. Dit gedrag brengt de verkeersveiligheid van met name de 
kinderen ernstig in gevaar.  
 
Wij kiezen daarom voor een convenant halen- en- brengen en willen samen met u als ouder afspraken 
maken omtrent: 

Verkeersactiviteiten rond de school,  
te voet, per fiets of auto naar school gaan, 

halen en brengen van kinderen, 
wachten en parkeren rondom onze school. 

 
Alle opgestelde afspraken gelden op maandag t/m vrijdag van  

• 08.15u - 08.30u;  

• 14.30u - 14.45u (behalve op woensdag en vrijdag); 

• 12.30u-12.45u (woensdag en vrijdag) 
 
 
Met dit convenant hopen wij, samen met u een positieve en effectieve bijdrage te kunnen leveren aan 
het voorkomen van onveilige verkeerssituaties in de directe schoolomgeving. 
 
Dit convenant is een initiatief van Basisschool De Startbaan te Velden en Gemeente Venlo. 
 
Met ondersteuning van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg. 



 

 

 

Afspraken rond de school 
 

Voor de veiligheid van de kinderen is het noodzakelijk dat er op de speelplaats met de fiets/ step aan 
de hand gelopen wordt.  Dit geldt ook om 14.30 uur op de toegangspaden richting de Oude 
Schandeloseweg en de parkeerplaats van de BMV.  
 
I.v.m. de veiligheid is het de bedoeling dat leerlingen en ouders die met de fiets komen, via de Oude 
Schandeloseweg fietsen en niet via de parkeerplaats!  
Kinderen die vanaf de Vilgert komen, kunnen over het pad voor de BMV naar school komen. 
 
Kinderen van de hogere groepen vinden het gezellig om vaak net buiten het schoolplein op elkaar te 
wachten. 
Wilt u uw kind erop attenderen dat het, als het bij school aankomt rond 8.15u, het meteen de 
speelplaats op gaat en daar ook blijft?  
 
 

 
 



 

 

 

Parkeer- en circulatieplan 
 

A. Stilstaan 
Ouders zien hun kinderen graag het schoolplein oplopen, dit brengt een gevoel van veiligheid met zich 
mee. Dat zorgt vaak voor opstoppingen voor de schoolpoort doordat ouders “heel even gaan stilstaan 
met de auto” om hun kind uit te laten stappen. Daarom hebben we voor ouders die hun kinderen, 
alleen willen afzetten, het verzoek uw auto in de daarvoor bestemde vakken te parkeren en uw kind 
dan uit te laten stappen. Via onderstaand paadje kan uw kind dan veilig naar het schoolplein lopen. 
 

 

 
B. Parkeren 
Er zijn natuurlijk altijd ouders die graag even met hun kind mee naar binnen gaan of met hun kind mee 
naar de schoolpoort willen lopen. Voor deze “iets langer parkeerders” zijn echte parkeerplaatsen 
nodig. Bij onze school is dergelijke parkeerruimte wel voorhanden.  
 

▪ Alleen parkeren in de aangegeven vakken. 
▪ De bestuurder mag zijn voertuig niet dubbel parkeren. 
▪ Op een gehandicaptenparkeerplaats mag slechts worden geparkeerd door een 

gehandicaptenvoertuig waarin een geldige gehandicaptenkaart duidelijk zichtbaar is of is 
aangebracht.  
 

Parkeren is naar aanleiding van onze afspraken alleen toegestaan in de aangegeven zones. Voor 
onze school betekent dat: 

▪ Parkeerplaats BMV aan de Schandeloseweg 
▪ Parkeerplaats tussen Oude Schandeloseweg en Schandeloseweg. 

 
Parkeerplaats BMV Schandeloseweg                     Parkeerplaats tussen Oude Schandeloseweg en  
           Schandeloseweg 

  
Het is niet de bedoeling dat u uw auto op de Oude Schandeloseweg parkeert! 



 

 

 

 

Halen en brengen bij de schoolpoort 
 

Brengen en halen op de fiets of te voet wordt voor u als ouders een stuk aangenamer als er een  wachtplek 

is. Ouders: 
▪ parkeren hun auto in de parkeerzone; 
▪ wachten op (ouders van de kinderen uit de groepen 1 t/m 3) of bij de uitgang van de speelplaats; 
▪ houden de fietsingang van de poort (bij de leerkrachtenfietsenstalling) vrij t/m de bocht op het 

toegangspad naar de Oude Schandeloseweg, zodat de kinderen die met de fiets komen daar 
kunnen lopen. 

▪ houden de ingang van het paadje richting BMV en de ingang van het paadje naar de parkeerplaats 
van de BMV vrij, zodat iedereen er goed door kan. 
 

 
 

Wij zouden voor de veiligheid en voor een ordelijk verloop bij het in/ en uitgaan van de school graag 
een vrije schooluitgang willen. 

 
 
Om kinderen die bang zijn voor honden, een veilig gevoel op school en de speelplaats te geven, willen 
wij u dringend vragen niet met uw hond de speelplaats op te lopen.  

                                                                     
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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.  
 
Omdat het aantal fietsenstallingsplaatsen op de speelplaats beperkt is hebben wij de afgelopen jaren 
moeten aangeven binnen welk gebied kinderen wel / niet met de fiets naar school mochten komen. 
Kinderen die eigenlijk te dichtbij woonden, mochten daarna wel met de fiets komen, maar moesten 
dan hun fiets stallen bij de BMV. 
In de praktijk bleek dit nauwelijks te controleren, omdat leerkrachten niet van elk kind weten waar het 
exact woont. Mede daardoor ontstond hierover regelmatig ergernis. 
 
Daarom is in overleg met en met instemming van de werkgroep verkeer, de MR en de leerlingenraad, 
in het najaar van 2019, besloten om het fietsbeleid als volgt aan te passen: alle kinderen mogen met 
de fiets naar school komen. Omdat er echter te weinig stallingsplaatsen zijn op de speelplaats 
mogen de kinderen uit de groepen 1 t/m 5 hun fiets stallen op de speelplaats en stallen de 
kinderen uit de groepen 6 t/m 8 in de fietsenstalling bij de BMV. 
Deze afspraak is voor ons veel eenvoudiger te handhaven en hierop zal ook met enige regelmaat 
worden gecontroleerd. Wij hopen dat iedereen zich in deze nieuwe afspraak kan vinden. De kinderen 
uit de groepen 6 t/m 8 mogen via de kleine speelplaats bij de bibliotheek naar de fietsenstallingen 
gaan. Op het schuine pad over het grasveld mag gefietst worden. Om onveilige situaties te 
voorkomen moet er om 14.30u afgestapt worden, daar waar de ouders staan om hun kinderen op te 
halen. 

 
Verkeersouder 

 
Het netwerk van verkeersouders op basisscholen breidt zich gestaag uit. Verkeersouders komen op 
voor de verkeersveiligheid rondom onze school en zijn het aanspreekpunt voor het verkeersonderwijs 
op school. Zij vormen de verbindende schakel tussen onze school, ouders, kinderen en partijen zoals 
gemeente en politie als het gaat om verkeersveiligheid.  
 
Wilt u de verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen in het basisonderwijs verbeteren. Of hebt 
uzelf één of meerdere kinderen die dagelijks naar de basisschool gaan? Meldt u dan aan als 
verkeersouder op de school. 
 
Verkeersouders doen dit werk natuurlijk niet alleen. Een verkeersouder wordt aangesteld door 
directie, leerkrachten, ouderraad of medezeggenschapsraad en organiseert met hen samen de 
activiteiten. De verkeerscoördinator en de verkeersouder krijgen ondersteuning van het ROVL- LVL-
adviseurs  en van VVN. 
 
 
De verkeersouders van basisschool De Startbaan zijn: 

• Maartje Verheijen  maartje_verheijen@hotmail.com 06 - 12638284 
   

 
Verder beschikt De Startbaan ook over een verkeerscoördinator: 

• Monique van Boekholdt   monique.vanboekholdt@fortior.nl 077-4721650 
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