
 

 

 

 

Aan de directies van de Brasschaatse 

basisscholen 

 

      Brasschaat, 10 juni 2019. 

Ons kenmerk  1749 /RVDL  

Contactpersonen Robin van der Linden coördinator integrale veiligheid 

 03 650 02 59 iv@brasschaat.be 

 Karen Vermeren dienst verkeer lokale politie 

 03 650 35 25 pz.brasschaat.verkeer@police.belgium.eu 

 

Onderwerp  basisonderwijs, gemeente en lokale politie: partners in verkeersveiligheid 

Geachte, 

Ook dit jaar werken de lokale politie en het gemeentebestuur aan een geïntegreerde aanpak van de 
(verkeers-)veiligheid in onze gemeente door middel van diverse projecten.  

Zoals elk jaar bieden wij u ook de kans om hieraan deel te nemen.  

 

PROJECTEN PER GRAAD 
 

CONTACT 

eerste graad   

1
ste

 leerjaar 1 groepswandeling in de schoolomgeving 
 
info - groepswandeling in de directe omgeving van de school onder 
begeleiding (politie/gemeenschapswacht). De nieuwe eerste klassers 
leren oog te hebben voor de gevaren/hindernissen op hun dagelijks 
traject. 

 

politie 

2
de

 leerjaar 2 kennismaking met politie en verkeer 
 
info - de politie komt naar de school en laat de kinderen kennis maken 
met de wapengordel. Verder worden de bevelen bevoegd persoon 
uitgelegd en leren ze stap voor stap correct (alleen) oversteken. 

 

politie 

tweede graad   
3

de
 leerjaar 3 bezoek politiebureel 

 
info - rondleiding in het bureel en bezoek aan cellencomplex. 

 

politie 

4
de

 leerjaar 4.1 fietsbehendigheidsspelletjes en rijvaardigheidstraining 
 
info - de leerlingen leren rijden met één hand, correct leren afdraaien, 
evenwicht zoeken op hun fiets, zich leren concentreren. Dit betreffen 
oefeningen die door de leerkrachten kunnen gegeven worden, zonder het 
parcours. Wij voorzien de nodige documentatie. 

politie 
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4.2 individueel voetgangersexamen 
 
info - een route in de directe schoolomgeving wordt voorzien door de 
politie. De school zorgt voor toezicht op diverse punten op de route. Er 
zal één personeelslid van de politie aanwezig zijn voor het aspect 
“bevelen van een bevoegd persoon”. 

 

politie 

derde graad   
5

de
 leerjaar 5 fietsbehendigheidsparcours 

 
info - het mobiele behendigheidsparcours van de gemeente Brasschaat - 
dienst integrale veiligheid - wordt in bruikleen gegeven. Hier zijn geen 
kosten aan verbonden en zo krijgt u de kans het parcours voor een 
periode van maximum drie dagen te houden onder eigen 
verantwoordelijkheid. De documentatie met betrekking tot de opstelling 
wordt u ter beschikking gesteld. 

dienst integrale 
veiligheid 

 

6
de

 leerjaar 6 individueel fietsexamen 
maandag 20 april 2020 tem donderdag 30 april 2020 
 
 
info - het grote fietsexamen is een initiatief van de Vlaamse Stichting 
voor Verkeerskunde. De scholen organiseren dit zelf. De gemeente en de 
lokale politie verlenen steun inzake materiaal en documentatie. 
In de gemeente is een vast parcours ingericht. Scholen kunnen in groep 
trainingslessen organiseren, alsook kunnen de kinderen met hun ouders 
in hun vrije tijd oefenen. Het vast parcours zal tevens worden gebruikt 
voor het fietsexamen. 
De scholen voorzien mensen welke toezicht uitoefenen op diverse punten 
van het parcours. Eén personeelslid van de politie zal aanwezig zijn voor 
de verkeersregeling op een kruispunt. 
Het grote fietsexamen wordt volgend jaar ingepland in de 2 weken direct 
na de paasvakantie van maandag 20 april tem donderdag 30 april, elke 
voormiddag van 09.00 tot +/- 12.00 uur.  

 

politie 
 

uiterste datum 
inschrijving  

 
20 januari 2020 

 

5
de

 en 6
de

 
leerjaar 

7.1 fietshappening N(8) van Brasschaat 
dinsdag 3 september 2019 
 
info - op dinsdag 4 september 2019 vindt opnieuw de fietshappening 
N(8) van Brasschaat plaats voor de derde graad van het lager onderwijs 
in het Park van Brasschaat en op een gedeelte van het parcours van de 
N(8) van Brasschaat. Wij kunnen rekenen op de medewerking van o.a. 
politie, gemeenschapswachten, wielertoeristenclubs, gemeente. Net 
zoals vorig jaar wordt er een interactief programma voorzien van 
fietscontrole, fietsbehendigheidsparcours, praktijkles dode hoek, 
zichtbaarheid, …  U ontvangt hierover nog verdere informatie. 
 

dienst integrale 
veiligheid 

 
 

uiterste datum 
inschrijving  

 
10 juli 2019 

 

5
de

 en 6
de

 
leerjaar 

7.2 Vlaamse Fietsweek 
maandag 11 tot en met vrijdag 15 mei 2020 
 
info - naar jaarlijkse gewoonte zal van maandag 11 tot en met vrijdag 15 
mei 2020 de Vlaamse fietsweek voor de 5de en 6de leerjaren 
plaatsvinden. In samenwerking met de Brasschaatse wielertoeristenclubs 
wordt een fietsroute van +/- 20 km uitgetekend in de gemeente 
Brasschaat. Aan de Remise wordt het fietsbehendigheidsparcours 
uitgezet onder begeleiding van de gemeenschapswachten. U ontvangt 
hierover nog verdere informatie. 

 
 
 
 
 

sportdienst 
 

uiterste 
inschrijvingsdag 

(nog meegedeeld) 
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PROJECTEN ALGEMEEN 
 

CONTACT 

dode hoek  

alle 
leerjaren 

8 praktijkles dode hoek 
 
info – op school of op een terrein in de buurt van de school ervaren de 
leerlingen het gevaar van de dode hoek en leren ze hoe ze zich moeten 
gedragen in de buurt van een groot voertuig. 
 
De school voorziet in : 

- voorbereiding van de leerlingen betreft de dode hoek 
- iemand extra om te kunnen ondersteunen. 
- een toegankelijke locatie voor de vrachtwagen 
- het openen van de schoolpoorten voor toegang tot schoolterrein 

 
opgelet!  vrachtwagens rijden niet als er leerlingen op de speelplaats 
zijn! 

 

politie 

fietscontroles 

 9 In samenwerking met de gemeentelijke communicatiedienst voeren wij 
jaarlijks een sensibiliseringscampagne voor leerlingen en hun ouders om 
zich veilig in het verkeer te begeven. In een volgende fase voeren de 
gemeenschapswachten fietscontroles uit in de scholen, waarna de lokale 
politie in het najaar fietscontroles op de openbare weg verricht. 
 

 

alle leerjaren 9.1 op de scholen 
 
info - de dienst integrale veiligheid kan op uw vraag de fietsen van uw 
leerlingen controleren of ze voldoen aan de wettelijke technische 
vereisten. Nà de controle ontvangt iedere leerling een individueel 
fietsrapport.  
 
noot : tijdens de N(8) van Brasschaat en vooraf aan de Vlaamse 
fietsweek en het grote Fietsexamen worden de fietsen preventief 
gecontroleerd.  
 

dienst integrale 
veiligheid 

fietsdiefstalpreventie 
alle leerjaren 10 fietslabelen 

 
info - de dienst integrale veiligheid kan op uw vraag fietsen labelen. 
Teruggevonden fietsen worden steeds nagekeken op een nummer. Bij 
diefstal of verlies van uw fiets kan u op de website 
www.gevondenfietsen.be nakijken of wij deze reeds hebben 
teruggevonden. Aan deze campagnes wordt regelmatig de nodige 
publiciteit gegeven met de bedoeling de kinderen en hun ouders aan te 
moedigen de nodige stappen te ondernemen. 

 

dienst integrale 
veiligheid 

parkeerproblematiek aan de schoolpoort 
OUDERS 
leerlingen 

11 Welk type parkeerder ben jij? 
Data vrij te kiezen 
 
info - Tijdsdruk, bezorgdheid over de veiligheid maar vaak ook praktische 
redenen leiden ertoe dat veel ouders hun kinderen met de auto naar 
school brengen. Voor een school betekent dat tientallen extra auto’s in de 
schoolomgeving op breng- en haalmomenten. De meeste 
schoolomgevingen zijn daar niet op voorzien waardoor mensen vaak 
gekke en gevaarlijke dingen gaan doen. Heel wat ouders maken er een 
sport van om zo dicht mogelijk bij de schoolpoort te parkeren. 
 
Om de autodruk en het foutparkeren aan te pakken, heeft de VSV 
hiervoor een actiepakket ontwikkeld. Elke school MET geregistreerde 

verkeersouders op www.verkeersouders.be kan een gratis actiepakket 

politie 
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bekomen. Voor scholen zonder geregistreerde parkeerouders kost dit 
pakket 10 euro. 
 
De politie Brasschaat belooft de scholen te ondersteunen welke een 
actiepakket aanvragen en hiermee aan de slag willen gaan. De eerste 2 
weken / maand van het nieuwe schooljaar zal de politie hierbij uw acties 
komen ondersteunen door extra controles uit te voeren in uw 
schoolomgeving. 

 12 

Uw school voorziet in gemachtigd opzichters ?   
 
U volgt een theoretische opleiding van enkele uren op het politiebureau of 
op uw school. Hierna volgt een praktisch gedeelte. Na slagen voor de 
praktijk, krijgt u een machtiging van de gemeente. 

politie 

 
UW CONTACTPERSONEN 

 

lokale politie 

1 
2 
3 

4.1 
4.2 
5 
8 

11 
12 

 
Hemelakkers 40 
03 650 35 25  
pz.brasschaat.verkeer@police.belgium.eu 
 

 

Vermeren Karen 
 

Werner 
Hoogsteyns 

dienst 
integrale 
veiligheid 

3.3 
7.1 
9.1 
10 

 
Bredabaan 182 
03 650 02 58/59 
iv@brasschaat.be 
 

 

gemeentelijke 
sportdienst 

7.2 

 
Verhoevenlei 11 
03 650 03 30 
sport@brasschaat.be 
 

 

 

Hoe kan u inschrijven? 

Indien u wenst deel te nemen aan één of meerdere projecten vragen wij u om per project het 
aanvraagformulier in bijlage in te vullen en dit per mail 2 maanden vooraf (of anders aangeduid) terug 
te bezorgen aan de hierboven vermelde contactpersonen. Aanvragen die ons later zouden toekomen, 
kunnen mogelijk niet plaatsvinden. 

Wij wensen u alvast een goede einde van het schooljaar en hopen u alvast op één van onze projecten 
te mogen ontmoeten. 

Met vriendelijke groeten 

 

Ward Schevernels Bart Van Cleuvenbergen Jan Jambon 
algemeen directeur korpschef PZ Brasschaat burgemeester 
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