Verkeer op BS de Tempel
In deze flyer vindt u informatie over “verkeer” op BS de Tempel
en over het Verkeersteam. Ons Verkeersteam bestaat uit een
aantal leerkrachten en ouders. Ze richten zich op het
verkeersonderwijs op school en de verkeerssituatie rondom de
school.
Onze school staat op een druk punt in de wijk. Zeker in de spits
is er veel verkeer van auto’s, fietsers, voetgangers en bussen.
Samen met u zorgen we ervoor dat deze situatie voor iedereen
veilig en overzichtelijk wordt.

Onze school heeft sinds 2009 het Brabants Verkeer Label. Dat wil
zeggen dat we voldoen aan de eisen die hiervoor zijn gesteld , zoals:
- verkeerslessen in de groepen 1 t/m 8 (vanaf groep 3 met de
Verkeerskranten van VVN)
- praktische verkeerslessen (bv. verkeersplein om het oversteken
te oefenen, oefenen met verkeersborden, fietsparcours,
fietsverlichtingscontrole, verkeersexamen groep 7)
- aandacht voor de verkeerssituatie rondom school
- contacten met andere scholen, gemeente en wijkagent
We krijgen hiervoor subsidie van de Provincie.

De directe omgeving van de school is een
schoolzone. Deze herkent u aan de
markeringen op de wegen en borden.
Er geldt een adviessnelheid van 15 km per
uur.

Voor de school ligt een zebrapad. Helaas geven niet alle
automobilisten voorrang aan voetgangers die over willen
steken. We leren kinderen daarom het volgende:
- ga tussen de rode paaltjes staan
- ga zo staan dat iedereen kan zien dat je over wilt steken
- kijk naar links, rechts en weer links
- wacht met oversteken tot je zeker weet dat het veilig is,
dus pas als een auto ook echt gestopt is
- let ook op fietsers en auto’s die van de andere kant
komen!
- loop rustig naar de overkant

Op de stoep bij de school staan gekleurde voetstappen
naar de hoofdingang. We vragen iedereen om hier te
lopen. Fietsers, bromfietsers en scooterrijders moeten
hier dus afstappen.

De school heeft aan de Baarle Hertoglaan twee hekken:
één voor voetgangers en één voor kinderen die op de
fiets komen. De fietsenstalling bevindt zich vlak na het
hek. Alle fietsen moeten in de beugels geplaatst worden,
zodat de doorgang vrij blijft.

Via het hekje aan het Eeklopad kunt u ook
op het schoolplein komen. Dit hek is voor
voetgangers.
Ben u met de fiets, rijd dan even om naar de
Baarle Hertoglaan.
Het fietsenrek bij het Eeklopad is bedoeld
voor de fietsen van de leerkrachten.

De inrit naar Korein Kinderplein is een drukke plek.
Als u lopend van deze kant komt, kunt u uw kinderen
leren om te stoppen bij de gekleurde palen en goed
te kijken voor ze verder lopen. Automobilisten
vragen we om extra te letten op hollende kinderen.

Naast de school is een afzetzone die u
herkent aan het bord en de onderbroken gele
markering op de stoep. Dit gedeelte van de
straat is bestemd voor ouders die hun kind bij
school af willen zetten en daarna meteen
verder rijden. Parkeren is hier verboden, ook
als u in de auto blijft zitten.

Kinderen leren veel door anderen na te doen en dat geldt ook in het verkeer. We vragen u daarom
om het goede voorbeeld te geven en om onderweg naar school verkeersregels uit te leggen.
Hierdoor maken we het samen zo veilig mogelijk voor onze kinderen.
Wilt u iets met het Verkeersteam bespreken, dan kunt u terecht bij de leerkrachten Anja en Magda
of bij de verkeersouders.

