
“Bij de school van Abdul komt er binnenkort een schoolstraat. Wat is 
dat en wat wil dat zeggen voor ons?”

WAT IS EEN SCHOOLSTRAAT?

Schoolstraat VOOR OUDERS

Praktijk: hoe pakken  
andere ouders het aan?
Ilse, mama van Casper (7) en 
Felien (9): 

“Op de vorige school van 
mijn kinderen was er ook een 
schoolstraat. Dit zorgde ervoor 
dat het heel wat rustiger was aan 
de schoolpoort en dat we veilig 
met de fiets konden vertrekken 
na schooltijd. Twee keer per 
week hielp ik in de namiddag 
met het klaarzetten van het hek 
dat de schoolstraat afsluit.”

Bij het begin en einde van de schooldag wordt de straat voor een 
bepaalde tijd afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer om op die 
manier de verkeersveiligheid te verhogen. Uit ervaring blijkt dat meer 
ouders daardoor kiezen om wat meer met de fiets te komen in plaats 
van met de auto. De schoolomgeving wordt aangenamer, veiliger en 
gezonder!

Niet elke straat komt in aanmerking voor een schoolstraat omdat 
er bijvoorbeeld openbaar vervoer passeert. Het aanvragen van een 
schoolstraat moet steeds in overleg gebeuren met de school en de 
gemeente. 

Wat zegt de VSV?

Enkele regels op een rij: 
De straat is enkel toegankelijk voor: 
• Voetgangers 
• Rijwielen zoals: fietsen, bakfietsen, speed pedelecs. 
• Prioritaire voertuigen met zwaailicht 

Buurtbewoners mogen met de auto de schoolstraat uitrijden.

Hoe afsluiten? 
Aan elke toegang tot de straat staat een verplaatsbaar hek (of een 
vaste bareel of bloembak) met het verkeersbord C3 en onderbord 
‘schoolstraat’. Dit mag aangevuld zijn met een onderbord met de uren 
waarop de schoolstraat geldt en eventuele uitzonderingen. 

Hoe kan jij helpen? 
• Kom je met de auto naar school? Parkeer dan iets verder van de 

school(straat) en leg het laatste stuk met je kind te voet af. 
• De hekken moeten elke ochtend en namiddag klaargezet en 

weggehaald worden. Misschien kan jij daarbij al eens helpen? Het 
schoolpersoneel zal je alvast heel dankbaar zijn! 

Meer info vind je op www.paraatvoordeschoolstraat.be.   

Silah, papa van Abdul (9):

http://www.paraatvoordeschoolstraat.be

