
Veilige weg naar school voor kinderen
Tips en informaTie ToT heT Thema

Kinderen als verkeersdeelnemers
 Gelden als de zwakste personen in het verkeer
 Kunnen aangeleerde vaardigheden nog niet foutloos toepassen in het verkeer
 Hebben een verminderd concentratie- en reactievermogen
 Zijn door hun lengte minder goed zichtbaar in het verkeer
 Hebben een beperkter gezichtsveld en herkennen zijdelingse gevaren niet
 Schatten het gedrag van andere verkeersdeelnemers fout in
 Kunnen geluiden niet lokaliseren, omdat hun geluidswaarneming nog niet volledig ontwikkeld is
 Hebben geen gevoel voor afstand, snelheid en remweg
 Worden door prikkels in de omgeving afgeleid waardoor ze impulsief kunnen reageren

Tips om met de bus naar school te gaan
 Gedraag je rustig bij de bushalte en wacht geduldig op de bus
 Houd afstand tot de doorgaande weg
 Voorkom dringen bij het in en uitstappen
 Gebruik zitplaatsen en doe de gordel om
 Vermijd overvolle bussen
 Wees rustig tijdens de busrit
 Wacht na het uitstappen tot de bus weggereden is
 Ga nooit voor of achter de bus langs de weg op
 Plan een alternatieve route in geval van een noodsituatie

Tips om lopend naar school te gaan
 De kortste weg is niet altijd de veiligste
 Maak gebruik van stoplichten en zebrapaden
 Loop de weg naar school samen met het kind en wijs hierbij op gevaren
 Leer het kind de verkeersregels kennen en wees het voorbeeld hierin
 Plan genoeg tijd in voor de ochtend routine en het ontbijt
 Draag rugzakken met felle, reflecterende kleuren of maak gebruik van klaar- overs, deze garan-

deren een veilige weg naar school
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Zichtbaarheid in het verkeer
 Trek kleding aan met felle en opvallende kleuren
 Draag reflecterende kleding voor een betere zichtbaarheid
 Breng reflectoren die je kunt naaien, plakken of omhangen aan op kleding
 Kies reflectoren met het veiligheidskeurmerk NEN EN 13356
 Gebruik reflecterende armbanden, sleutelhangers of knipperlichtjes
 Kies rugtassen met reflecterend en fluoriserend materiaal

Verdere informatie over de veiligheid op weg naar school vind je onder:  
https://www.c-and-a.com/nl/nl/shop/veilige-weg-naar-school-informatie-voor-ouders-en-kinderen 
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Tips om met de fiets naar school te gaan
 Ga pas fietsend naar school als het verkeersexamen is afgelegd
 Begeleid je kind in het begin met de fiets naar school
 Draag voor extra veiligheid een helm
 Kies een fiets die past bij de lengte en zorg dat het veilig is
 Bind rugtassen vast op de bagagedrager of draag ze op de rug

https://www.c-and-a.com/nl/nl/shop/veilige-weg-naar-school-informatie-voor-ouders-en-kinderen

