
RUIMTE OM 
TE WACHTEN

AUTOVRIJ

FIETSPADEN EN
KINDERROUTES

GENOEG RUIMTE
OP HET FIETSPAD

AANGEPASTE SNELHEID

KISS + RIDE ZONES
VOOR VEILIG WEGBRENGEN

VOLDOENDE
STALLINGEN

GENOEG
SPEELRUIMTE

EEN PRETTIGE
OMGEVING

100
meter

bij
school

500
meter

WOONERVEN

30

DUIDELIJKE
FIETSROUTES

Checklist veilige schoolomgeving



Checklist veilige schoolomgeving
Hoe ga je meestal naar 
school?

O lopend
O met de fiets
O met de bus
O met de auto
O anders, namelijk...

Hoe lang doe je er 
meestal over om op 
school te komen?

...
minuten

Hoe vaak kom je op de 
fiets naar school?

O nooit
O 1 x per week
O 2 x per week
O 3 x per week
O 4 x per week
O 5 x per week

Moet je op weg naar 
school een drukke weg
oversteken?

O ja
O nee

De school staat aan 
een...

O drukke autoweg
O rustige autoweg
O niet aan een weg
O anders, namelijk...

Wordt de weg afgesloten 
als de school begint of 
eindigt?

O ja
O nee

Is er een gebied rond je 
school waar geen auto’s 
mogen komen? Zo ja, 
hoe groot is dat gebied?

O ja,   ....   meter
O nee

Wordt er wel eens (te) 
hard gereden in de 
straat van de school?

O nooit
O soms 
O vaak

Is er een zebrapad?
O ja
O nee

Is er een stoplicht?
O ja
O nee

Zijn er hekjes zodat je 
niet zomaar de weg op 
kan rennen?

O ja
O nee

Zijn er verkeersdrempels 
zodat de auto’s minder 
hard rijden?

O ja
O nee

Is er een speciale plek 
waar kinderen veilig uit 
de auto kunnen stappen?

O ja
O nee

Kunnen automobilisten 
zien dat er een school is?

O ja,
o door hekjes
o door paaltjes
o verkeersborden
o tekens op de weg
o anders

O nee

Is er een veilige plek om 
je fiets te parkeren?

O ja
O ja, maar te weinig
O nee

Is er genoeg wacht-
ruimte voor je ouders?

O ja
O nee

Conclusie: vind je de straat voor de school veilig?
  O ja   O nee


