Oostkamp - 1ste graad secundair
TIPS voor meer verkeersveiligheid aan de schoolpoort
en op de schoolroutes
Op de Kortrijksestraat tussen de Siemenslaan en de Marechalstraat rijd je voorbij
verschillende in- en uitritten van winkelparkings. Let hier goed op! Automobilisten
staan vaak op het fietspad om de Kortrijksestraat op te rijden. Laat hen eerst het fietspad
vrij maken.

Opgelet! Het fietspad eindigt hier. Kijk over je
linker schouder wanneer je van het fietspad de
straat in rijdt om zeker te zijn dat autobestuurders
je hebben gezien. Omdat de weg hier versmalt,
rijd je het best achter elkaar.

Opgelet! Auto’s kunnen
hier snel rijden, want
langs beide zijden van
de Kapellestraat zijn
er op- en afritten van
de autosnelweg.

Deze wijk rijd je
het best in aan de
Nieuwenhovelaan via
de fietsoversteekplaats.
Van daaruit kan je
veilig de andere straten
bereiken. Stop bij de
Kortrijksestraat, verleen
voorrang en steek dan
over.

Geef op een rotonde
voorrang aan de
weggebruikers die er
al oprijden, ook andere
fietsers. Bij het verlaten
van de rotonde steek
je je rechterhand uit.
Automobilisten die de
rotonde verlaten, hebben je
niet altijd gezien. Wees dus
extra voorzichtig.
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Tips om veilig en snel de school te bereiken

Met tips en opmerkingen over verkeer en
mobiliteit kan je terecht bij de werkgroep verkeer
op school: juf Ann C.: claes.al@skynet.be,
juf Frie: frieverstockt@hotmail.com
en juf Sabine: kristof.sabine@pandora.be

Te voet
•
•
•
•

Wandel op de stoep altijd langs de huizenkant.
Maak gebruik van zebrapaden.
Draag lichte of reflecterende kledij.
Volg de veiligste weg naar huis.

Met de fiets
• Laat regelmatig je fiets nakijken (verlichting, remmen
en banden).
• Draag je fietshelm. Een fietshelm dragen is stoerder
en veiliger dan je denkt.
• Draag je fluohesje of gebruik een fluohoes voor je
rugzak als je dat leuker vindt.
• Plaats je boekentas op de bagagedrager of draag je
rugzak op je rug, maar hou ze niet aan de hand.
• Fiets in groep, dan ben je beter zichtbaar.
• Maak gebruik van de fietspaden.
• Fiets of stop nooit naast een vrachtwagen, want dan
bevind je je in de dode hoek en ben je onzichtbaar.
Hou voldoende afstand.
• Geef steeds voorrang aan rechts.
• Laat andere weggebruikers duidelijk weten waar je
naartoe gaat: steek je hand uit als je links of rechts
afslaat.
• Kijk uit wanneer je voorbij geparkeerde wagens rijdt.
Hou rekening met openslaande deuren of auto’s die
willen vertrekken.
• Telefoneren of sms‘en op de fiets is verboden. Je kan
hiervoor een boete krijgen.
• Muziek luisteren op de fiets is leuk, maar gevaarlijk.
Je hoort niets van de verkeersgeluiden, dus ook
geen auto’s die je naderen of die toeteren om je te
waarschuwen.
• Respecteer de andere weggebruikers. Ongepaste
gebaren of taalgebruik lossen niets op en kunnen
leiden tot verkeersagressie.

• Binnen de bebouwde kom mag je naast elkaar op
straat fietsen als er geen fietspad is. Daarbuiten fiets
je achter elkaar. Naast elkaar fietsen op een fietspad is
altijd toegelaten.
• Vanaf de oprit van de school stap je met je fiets aan de
hand.
• Plaats je fiets in de fietsenstalling.

Met de auto
•
•
•
•

Stap uit langs de stoepkant.
Kijk goed uit voor je je deur openzwaait.
Respecteer de zone 30.
Carpoolen is een milieuvriendelijk alternatief voor
individuele autoverplaatsingen. Kinderen vinden het tof,
je spaart autoritten uit en vermindert het aantal auto’s
in de schoolomgeving.

Met de bus
• De lijn 21 Brugge – Zwevezele – Tielt stopt in de
Kortrijksestraat op wandelafstand van de school.
Kinderen die in Brugge en Moerbrugge wonen, kunnen
van deze buslijn gebruik maken.
• De lijn 21 Tielt – Zwevezele - Brugge stopt ter hoogte
van de school. Deze bus rijdt langs Ruddervoorde,
Waardamme en Hertsberge.

Met de trein
• Er is een station in Oostkamp. Daar stoppen treinen:
- vanuit Brugge richting Schaarbeek;
- vanuit Beernem richting Brugge.
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