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 Steek de spoorweg 
niet over zolang het licht 
rood is, ook niet als je geen 
trein ziet aankomen of als er 
net een gepasseerd is. Soms 
komen er meerdere treinen 
na elkaar.

 Dit kruispunt is 
niet overzichtelijk. Stap 
op  drukke momenten af en 
steek over via het zebrapad.

 In de Nachtegaalstraat 
is het rustiger fietsen dan in 
de Ruddervoordestraat en  
de Zwevezele straat. Stop aan 
het einde van de straat om 
voorrang te geven aan het 
verkeer van rechts en om  
te controleren of het verkeer 
van links je wel gezien heeft.

 ’s Middags en  
’s avonds vertrekken er 
begeleide rijen die de 
leerlingen helpen oversteken 
op het kruispunt met de 
Kwaplasstraat.

Basisschool Ten Parke - Torhout

 Een gedeelte van 
de Zwevezelestraat is een 
fietsstraat. Hier mogen de 
fietsers het volledige rijvak 
innemen, bestuurders van 
voertuigen mogen fietsers 
niet inhalen.
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TIPS voor meer verkeersveiligheid aan de schoolpoort en op de schoolroutes

School

Legende

Extra opletten!

Aandachtspunt: extra opletten!

Aanbevolen schoolfietsroute



Voor de voetgangers 

• Ga steeds op de stoep langs de huizenkant. 

• Maak gebruik van zebrapaden. 

• Bij het oversteken, kijk je goed links en rechts. 

• Steek daar over waar je een goed zicht op de rijbaan hebt. 

• Draag je fluohesje. 

• Volg de veiligste weg naar huis. 

Voor de fietsers

• Laat regelmatig je fiets nakijken (verlichting, remmen en banden).
• Draag je fietshelm. Fietshelmen zijn echt wel cool.
• Draag je fluohesje.
• Plaats je boekentas op de bagagedrager of draag je rugzak op je rug.
• Plaats je fiets netjes in de fietsenstalling.
• Volg de veiligste weg naar school.
• Blijf nooit naast een bus of vrachtwagen staan, want dan sta je  

in de dode hoek en dan ben je onzichtbaar.
• Blijf er best ver achter of ver voor (maak oogcontact).
• Aan alle kruispunten moet je voorrang aan rechts geven.
• Laat andere weggebruikers duidelijk weten waar je naartoe gaat:  

steek je hand uit als je links of rechts afslaat.
• Maak gebruik van de fietsstraat in de Zwevezelestraat,  

hier mogen fietsers het volledige rijvak innemen.

Voor de automobilisten

• Parkeer niet op het voetpad.
• Stop niet “eventjes” voor de schoolpoort, maar maak gebruik van  

de zoen- en vroemzone in de Zwevezelestraat
• Laat je kind uitstappen langs de stoepkant.
• Kijk goed uit alvorens je deur open te zwaaien.
• 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.

• Kort parkeren is mogelijk op de parking nabij de school. U kan steeds u kind 
ophalen tot 15 min. na schooltijd, indien u 5 à 10 min later komt is het 
minder druk.

•  Respecteer de fietsstraat, hier mogen voertuigen fietsers NIET inhalen.

Voor alle ouders en grootouders

• Geef steeds het goede voorbeeld en maak gebruik van het zebrapad.
• Geef je kind zo veel mogelijk de kans om als voetganger en fietser te oefenen 

in het echte verkeer.
• Alleen zo doet hij of zij de nodige ervaring op om zich veilig in het verkeer  

te kunnen bewegen.

Met tips en vragen over verkeer en mobiliteit
kan je steeds op school terecht.
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