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Interne afspraken voor de verschillende thuisrijen – herwerkt september 2018  

 

Kinderen kunnen enkel opgehaald worden aan de schoolpoort of op het eindpunt van de 
thuisrij. Geen enkele leerling verlaat de school zonder begeleiding. 

 

Een kind dat zich in de rij niet houdt aan de gekende afspraken, keert na het bereiken van het 

eindpunt met de begeleidende leerkracht terug naar school. De ouders worden opgebeld 

waarbij de feiten worden verhaald. Het kind dient vervolgens opgehaald te worden door één 

van de ouders. Gelieve bij zulke voorvallen zeker de directie/het secretariaat te verwittigen! 

 

Het aangeven van de rijen met een kleur werd gewijzigd met de heraanleg van de speelplaats. 

Meer info volgt zodra mogelijk. Dit werd aangegeven met een * 

 

 

1 Losse fietsers richting Antwerpse 

Steenweg 

Op het teken van de begeleidende 

leerkracht met de fiets aan de hand tot 

aan de schoolpoort stappen. Daarna veilig 

fietsen op het fietspad. Dit gebeurt voor 

de passage van de rijen. 

 Voetganger met een fiets Zie punt 3 

2 Fietsers richting Kioskplaats of 

Heidestraat 

Verlaten nooit alleen de school maar 

stappen met de fiets aan de hand achter 

de voetgangersrij. Eens overgestoken 

kunnen zij pas fietsen. 

3 Voetgangers richting Antwerpse Steenweg 

 

A = BLAUW* 

De kinderen gaan te voet in een rij naar 

de Antwerpse Steenweg. Er is een 

mogelijkheid af te slaan aan de 

Notelaarstraat. De rij steekt over aan het 

zebrapad richting Dr. Coenstraat en gaat 

verder richting Antwerpse Steenweg. Aan 

de verkeerslichten steken we onder 

begeleiding van de leerkracht over tot aan 

de overzijde of naar rechts richting 

Steynstraat. De kinderen worden daar 

opgehaald of zetten hun reisweg alleen 

verder. 

 Voetganger met een fiets Kinderen met de fiets aan de hand sluiten 

achteraan aan. 

4 Voetgangers richting Kioskplaats. 

 

K = GEEL* 

 

[Deze rij  verlaat de school en slaat af 

naar links. Er wordt onder begeleiding 

overgestoken op het zebrapad, ter hoogte 

van de Elststraat.] 

 

Kinderen die in de Oudestraat wonen aan 

de kant van de pare huisnummers, of die 

in de Walstraat wonen, kunnen onder 

begeleiding de Elststraat (hoek 

Oudestraat) oversteken op het zebrapad. 

De rij gaat verder heel de Elststraat door, 

aan de rechterkant (onpare huisnummers) 

van deze straat. Aan de Kioskplaats 

gekomen, gaan alle kinderen mee in een 
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rechte lijn, om onder begeleiding de 

tramsporen over te steken. Hier is geen 

zebrapad. Eenmaal de tramsporen 

overgestoken, wordt de rij ontbonden en 

is er geen begeleiding meer. 

Er mogen geen kinderen de rij verlaten 

vooraleer de tramsporen zijn 

overgestoken, tenzij zij opgewacht of 
afgehaald worden door de ouders. 

Fietsers sluiten aan achter de rij. Zij 

mogen zelfstandig fietsen nadat ze onder 

begeleiding de Oudestraat zijn 

overgestoken ter hoogte van de Elststraat 

op het zebrapad. Respectievelijk kunnen 

zij op het fietspad fietsen in de Oudestraat 

aan de kant van de pare huisnummers, of 

kunnen zij de Elststraat in fietsen. 

Fietsers mogen met de fiets aan de hand 

ook achteraan de rij blijven tot wanneer 

de rij ontbonden wordt na het oversteken 

van de tramsporen aan de Kioskplaats. 

5 Voetgangers richting Heidestraat  

 

H = ROOD* 

Zij stappen rechtstreeks van de school 

naar het kruispunt met de Heidestraat en 

de Oudestraat. 

Kinderen kunnen, mits toestemming van 

de ouders, afslaan in de Heidestraat en 

alleen verder stappen. 

De kinderen die richting Walstraat 

moeten, kunnen bij het groene licht de 

Oudestraat oversteken bij het zebrapad. 

De overige kinderen worden begeleid tot 

aan de Meerlenhoflaan. De kinderen 

worden onder toezicht overgezet. 

De kinderen worden daar opgehaald of 

zetten hun reisweg alleen verder. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


