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Verkeersveiligheid  

Het brengen en halen van kinderen met de auto bij basisscholen veroorzaakt typerende situaties. In deze 
situaties vinden kortdurende, maar frequente verkeers- en parkeerpieken plaats. Het is van belang hier 
aandacht aan te schenken, met name omdat kleine kinderen kwetsbaar zijn in het verkeer. Het zicht voor 
kleine kinderen wordt belemmerd. Meer informatie: jorai.nl/info/downloads.php  
Vragen of opmerkingen: verkeersveiligheid@jorai.nl   

Als u met de auto naar school komt:  

 Rijd voorzichtig, ook in de Nieuwstraat e.o. wonen kleine kinderen;  

 Parkeer op de toegestane plaatsen. Indien er geen parkeerplaats is, verzoeken we u door te rijden naar de 
Molenweg. Vaak is daar nog wel plaats;  

 Niet parkeren in de Nieuwsstraat (op de weg of trottoir);  

 Niet in de bochten parkeren (wettelijke bepaling). Ook niet in de bocht van de Nieuwsstraat/Molenweg. 
Kinderen die uit de Nieuwstraat komen en de Molenweg op fietsen hebben zo geen overzicht op naderend 
verkeer, en andersom. Wanneer u uw kind voor de school af wilt zetten, graag gebruik maken van de op het 
kaartje gemarkeerde ‘Kiss & Ride’-plekken. Graag hier niet langdurig stilstaan met uw auto, want anderen 
willen wellicht ook hun kind afzetten. 

Als u met de fiets komt: 

Als de school uitgaat staan veel ouders/verzorgers te wachten voor de school. Om de weg niet te 
blokkeren voor doorgaand (auto-
)verkeer, is het de bedoeling dat 
er gewacht wordt op het pleintje 
voor groep 1. Dit pleintje is 
speciaal aangelegd voor dit zgn. 
‘wachtmoment’. Om geen ‘file’ te 
veroorzaken voor een 
‘wachtplek’ vragen wij u om 
zoveel mogelijk richting 
schoolgebouw te lopen/fietsen 
en niet te blijven staan bij de 
‘paaltjes op de grens van trottoir 
en pleintje’. De ouders die na u 
komen hebben zo ook de kans 
om op het pleintje te wachten en 
zijn niet genoodzaakt achter u 
aan te sluiten, op de weg of 
trottoir. 

Hoe dan ook niet (met uw fiets) 
op de weg wachten 
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