Stappenplan BESTUUR - Schoolstraat na heropening scholen in Corona-tijden
Een schoolstraat zorgt voor meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Dit kan het naleven van de
social distancing-regel bij de heropening van de scholen vergemakkelijken.
Daarnaast zijn er tal van andere voordelen op vlak van verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit en
luchtkwaliteit. Op termijn kan een schoolstraat leiden tot een herinrichting van de schoolomgeving
met meer ruimte voor groen, beweging en ontmoeting.

Stap 1: Start een kernteam
Het is belangrijk om met enkele personen de schouders hieronder te zetten. Betrek hierbij de politie, de
dienst mobiliteit en/of onderwijs.

Stap 2: Bekijk de verschillende schoolomgevingen
Heel wat schoolomgevingen komen in aanmerking, tracht dit met een open vizier te bekijken.
Doel: zoveel mogelijk plaats creëren voor leerlingen en ouders om de anderhalve meter afstand te
handhaven.

Stap 3: Neem contact op met de scholen
Zorg alvast voor een eerste plan van aanpak. Waar een schoolstraat invoeren? Aan welke ingang en over
welke afstand? Bespreek dit met het kernteam in de desbetreffende school en kom tot een akkoord.
Zorg tijdig voor een besluit tijdelijke schoolstraat. Zie downloads op www.paraatvoordeschoolstraat.be .

Stap 4: Verder overleg
Maak duidelijke afspraken met de school en de politie:
✓
✓
✓

Tijdstippen
Plaats en info nadarhekkens
Bemanning nadarhekkens

Stap 5: Communicatie
Wie breng je allemaal op de hoogte?
✓
✓

Ouders en leerlingen
Buurtbewoners

Hoe?
✓ Via website gemeente/school, mail, sociale media, flyers, posters en rechtstreeks contact.
Het bestuur licht instanties in zoals politie, brandweer en afvalophaalmaatschappij.

Stap 6: Duurtijd
Om niet teveel verwarring te scheppen is éénduidigheid tot het einde van het schooljaar 2019-2020 het
best.

Stap 7: Evaluatie
Dit project vraagt wel wat inspanning van iedereen, daarom is het nuttig om tussendoor te evalueren en
mogelijke pijnpunten op te sporen en aanpassingen te doen.

Stap 8: Definitieve uitvoering
Werkt de schoolstraat goed en zijn de reacties van de school, buurt, ouders of gemeente positief? Dan kan
de schoolstraat misschien ook na de Corona-maatregelen blijven bestaan. Op die manier blijft er aandacht
voor duurzame mobiliteit, beweging en ontmoeting.

Meer info op www.paraatvoordeschoolstraat.be

