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Aankondiging start SCHOOLSTRAAT 
 
Beste ouder 
Beste leerling 
 
Onze school draagt verkeersveiligheid hoog in het vaandel. We werken hier al rond in de klassen 
maar ook aan onze schoolpoort kan het veiliger. 
Op 3 mei is het zover: de Doornstraat ter hoogte van onze school (het stuk van de rotonde tot vlak 
voor de Keurvorst Karel Theodoorstraat) wordt een schoolstraat. Via deze brief wensen we u het 
concept ‘schoolstraat’ te duiden en bezorgen we ook nog wat praktische info.  

 

 
De schoolstraat: van theorie naar praktijk   
    
Een schoolstraat is een straat waarin de ingang van een school gevestigd is en die bij het begin en 
het einde van de schooldag gedurende een half uur wordt afgezet voor het gemotoriseerd verkeer. 
Er is dan enkel doorgaand verkeer mogelijk te voet of met de fiets. Bewoners uit de straat mogen 
de straat tijdens die periode wel stapvoets uitrijden, maar niet inrijden. Vanzelfsprekend mogen 
hulpdiensten wel op elk moment de straat inrijden. 

Hoe gaat het in zijn werk? Concreet wordt er aan de ingang van de straat een verplaatsbare nadar 
geplaatst. Het bord geeft aan dat men gedurende 30 min het afgesloten gedeelte niet mag inrijden. 
Aan ouders, die hun kinderen met de wagen brengen, wordt gevraagd om hun auto verder te 
parkeren. Concreet zal de Doornstraat op alle dagen een schoolstraat zijn en dit tussen 8u10 en 
8u40 (aanvang school), en tussen 15u50 en 16u20 (einde school). Op vrijdag stopt de school 
vroeger en start de schoolstraat al om 15u05. En ook op woensdag stopt de school vroeger en start 
de schoolstraat om 11u35.  

 

 
Zet nog een extra stap: strap !  
 
Het afsluiten van de straat is één zaak. Het vermijden dat de 
parkeerdruk zich verplaatst is een andere zaak. We rekenen dan ook 
op alle ouders om bij voorkeur te ‘strappen’, d.w.z. stap of trap naar 
school met uw kind(eren). Voorkomen is immers beter dan genezen, 
ook aan de schoolpoort. En kom je toch met de auto, zoek niet een 
plekje tot tegen de nadar … maar parkeer gerust een blokje verder 
op een vrije plaats en leg de laatste meters te voet af tot aan de 
schoolpoort. Een gezond begin van de dag.  

En goed begonnen, is half gewonnen, niet?  

 

 
Dank bij voorbaat om van de schoolstraat een succes te maken!  

Directie en schoolteam 


