
 

 

Aan de directies van de Brasschaatse 

secundaire scholen 

      Brasschaat, 10 juni 2019. 

Ons kenmerk  1750 /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  secundair onderwijs, gemeente en lokale politie: partners in verkeersveiligheid 

schooljaar 2019 – 2020. 

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.  

verkeersweken  CONTACT 

  
1 

 
Met de Verkeersweken wil de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) 
scholen helpen om het thema verkeer en mobiliteit in het secundair 
onderwijs aan te kaarten. Wij willen de jongeren de nodige kennis en 
vaardigheden aanleren om zich veilig in het verkeer te begeven. Voor 
elke graad worden er 2 workshops op maat gekozen worden + een quiz 
die begeleid wordt door een leerkracht van de school. Dit alles wordt 
aangeboden via een doorschuifsysteem. 
 

Reeds lopende 
voor nieuw 
schooljaar 

1
ste

 graad 1.1 velovaardig, fietsfabriek, safe2school, laat je zien.  
 
info - Met quiz je veilig en kraak de code zijn er eveneens 2 

verkeersquizzen voorzien. 
 

politie 

2
e
 graad 1.2 dode hoek in zicht, focus op weg, EHBO YOLO, brommer of 

biker?  
 

politie 

3
e
 graad 1.3 rijden (z)onder invloed, Risico’s van de baan, binnenkort je 

rijbewijs?, aan sporen. Wij boekten voor de derde graad 
eveneens de tuimelwagen. 
 
 

politie 

getuigen onderweg 
alle graden 2 Met “Getuigen onderweg” komt een verkeersslachtoffer, naaste, 

nabestaande of veroorzaker in de klas vertellen over zijn ongeval en de 
gevolgen. Die gevolgen zijn vaak ingrijpender en langduriger dan een kort 
krantenartikel doet vermoeden. 
“Getuigen onderweg” toont leerlingen wat de impact is van een 
verkeersongeval omdat dit hun keuzes in het verkeer beïnvloedt. Een 
getuigenis helpt leerlingen om de voordelen op lange termijn te zien van 
veilig gedrag, ook al is dat gedrag op het moment zelf niet altijd 

politie 
 

uiterste 
inschrijvingsdatum  

 
2 maanden 

vooraf 
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gemakkelijk. Daarnaast leren de leerlingen over leven met een beperking 
of over rouw. 
 
voorwaarden: 
Een getuigenis is de insteek om zelf, als school, met de leerlingen in 
gesprek te gaan over hun eigen gedrag en over veilig gedrag in het 
verkeer. Dit gesprek is nodig om te komen tot gedragsverandering. Een 
leerkracht van de school zorgt voor deze nabespreking in het lesuur 
onmiddellijk na de getuigenis. 
 

fietscontroles 

 3 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 graden 3.1 op uw school 
 
info - In oktober 2018 controleerden we preventief op de vijf secundaire 
scholen samen 1899 fietsen van leerlingen. Reeds 52% van de 
gecontroleerde fietsen was volledig in orde met de wettelijke vereisten 
(lichten, bel, reflector en remmen).  
 
Op het einde van 2019 rekenen wij graag opnieuw op uw medewerking 
om deze sensibiliseringsactie terug op uw school te kunnen uitvoeren. De 
controles worden in de maanden oktober en november uitgevoerd. 
 

dienst integrale 
veiligheid 

fietsdiefstalpreventie 
alle graden 4 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 

5 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 

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. 
 
 
 

politie 

http://www.gevondenfietsen.be/
http://www.verkeersouders.be/
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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 

dode hoek  

alle 
leerjaren 

7 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 

 

UW CONTACTPERSONEN 
 

lokale politie 

1 
2 

3.2 
5 
6 
7 

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

 

Vermeren Karen 
 

Werner 
Hoogsteyns 

dienst 
integrale 
veiligheid 

3.1 
4 

 
Bredabaan 182  
03 650 02 58/59 
iv@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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