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Verkeersveiligheid
op weg van en naar
school

• Controleer het voor- en achterlicht. Is er een rode achterreflector, zijn er gele trapperreflecto-
ren en is er zijreflectie?

• Test na elkaar de voor- en achterrem. Werken die goed?

• Is de hoogte van het stuur niet te laag? De knieën mogen niet tegen het stuur aankomen. 

• Zit het stuur goed vast?

• Zit het zadel stevig vast en staat de hoogte goed afgesteld? Laat uw kind op de fi ets zit-
ten, het midden van de voet op de trappers.  Als de trapper beneden is, moet het been 
bijna gestrekt zijn. Als uw kind op het zadel zit, moet het net met de voeten bij de grond 
kunnen komen. 

• Zit de bagagedrager stevig vast? Zijn er goede snelbinders of zijn er fi etstassen?

• De schooltas moet altijd achterop de fi ets meegenomen kunnen worden. Een rugzak mag 
ook, maar let er op dat de schouderbanden niet over de schouders afh angen. Dit belem-
mert de bewegingsvrijheid.

• Hebben de fi etsbanden een profi el en zijn ze goed opgepompt? Hangt de ketting niet te 
slap en zitten de handvatten vast?

• Is de bel goed hoorbaar?

• Zorg voor trappers met een stroef oppervlak. Zo glijden de voeten niet  weg.



Op de fiets naar school
Een nieuw schooljaar staat voor de deur. Daarom vragen wij uw aandacht voor verkeersveiligheid, om er
samen met u voor te zorgen dat uw kind zo veilig mogelijk aan het verkeer kan deelnemen.
Met de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ worden automobilisten aan het begin van het schooljaar
geattendeerd op schoolgaande kinderen. Maar u kunt zelf ook wat doen om de veiligheid van uw kind in het
verkeer te bevorderen! 

Wat doet de gemeente? 

De gemeente Oldenzaal hecht veel waarde aan de verbetering van de verkeersveiligheid en zet hiervoor verschil-
lende middelen in. Zo krijgen scholen de gelegenheid deel te nemen aan diverse verkeersveiligheidprojecten
om jongeren bewust te maken van risico’s in het verkeer. Daarnaast werkt de gemeente actief aan
verkeersveiligheid met de aanleg van fietsoversteekplaatsen en de reconstructie van wegen en drukke verkeers-
punten. Kinderen zijn een kwetsbare groep op de openbare weg. Samen moeten we ervoor zorgen dat ze zo 
veilig mogelijk aan het verkeer kunnen deelnemen.

Maak uw kind bewust van de dode hoek 
 
Een dode hoek is dat gedeelte van de weg, dat een bestuurder vanaf zijn zitplaats niet kan overzien.
Vooral bij het naar rechts afslaan van een vrachtwagen of bus kunnen daardoor levensgevaarlijke situaties
ontstaan. Maak uw kind bewust van het principe van de dode hoek en leer het er mee om te gaan. Houd wagens die
afslaan goed in de gaten en haal deze vooral niet in! In groep 8 heeft uw kind hierover voorlichting gehad. 
 

Fiets samen met uw kind de route naar school 
 
Uw kind gaat naar een nieuwe school. Dan is het nuttig om eerst samen de weg te verkennen. Zoek de route die u
het veiligst vindt en attendeer uw kind op drukke of onoverzichtelijke punten en leg uit hoe daar mee om te gaan. 
 
 

Wijs uw kind op het eigen fietsgedrag 
 
Kinderen zijn zich vaak niet bewust van de gevaren van speel- en inhaalgedrag van een groep fietsers en het gebruik
van mp3-spelers of mobieltjes op de fiets. Wijs uw kind daarom op het belang van veilig fietsgedrag en de
verantwoordelijkheid als verkeersdeelnemer. 
 
 
 

Zorg dat uw kind goed zichtbaar is 
 
Voor de veiligheid is het van essentieel belang dat uw kind goed zichtbaar is voor andere verkeersdeelnemers. De
juiste verlichting en reflectie van de fiets zijn verplicht. Reflecterende kleding zorgt er voor dat kinderen beter worden
opgemerkt, wat zeker in de herfst en winter, als ze vaker in het donker moeten fietsen, belangrijk is. 
 
 

De technische staat van de fiets 
 
Het is belangrijk om de techniek van de fiets regelmatig te controleren. Let daarbij ook op het juiste formaat
van de fiets en de afstelling van zadel en stuur. Zie de checklist. 
 

Wij wensen iedereen een veilig schooljaar
 
Heeft u vragen, dan kunt u deze sturen naar info@oldenzaal.nl . Meer informatie over verkeer vindt u op onze 
website www.oldenzaal.nl.

Deze flyer wordt mede ondersteund door de politie en Veilig Verkeer Nederland. Voor meer informatie over hun
verkeersveiligheidacties kunt u kijken op www.politie.nl en www.vvn.nl.
De verkeersveiligheidprojecten zijn mede mogelijk gemaakt door subsidies van de provincie Overijssel.


