
 

 
 

Door de steeds toenemende verkeersdrukte in de 
directe omgeving van onze school maken de school 
en ouders zich grote zorgen om de verkeersveilig- 

heid van de kinderen. Vandaar dat we uw aandacht 
vragen voor het “Verkeerscirculatieplan 

St. Michaëlschool”. Het is belangrijk dat iedereen 
die kinderen naar school brengt en van school 
haalt hiervan op de hoogte is. 

 
Aan een veilige schoolomgeving draagt bij: 

 
1. Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets 

naar school 

Als enige mogelijkheid toch met de auto? Vertrek ruim op 

tijd van huis, parkeer op enige afstand van de school en 

laat uw kind het laatste stukje (evt. samen met u) lopend 

afleggen. Denk daarbij aan de parkeerplaats in het bos. 

U zult tijd besparen door de vlotte aanrijroute en een 

sneller vertrek als u niet in een wir-war van straatjes uw 

weg hoeft te vervolgen. Probeer het eens! 

 
2. De Pergolesilaan is alléén voor auto’s van 

de bewoners! 

Ouders/verzorgers van leerlingen van onze school gebrui- 

ken dit smalle straatje alléén voor fietsers, scooters en 

voetgangers. De verkeerssituatie blijft er alleen overzich- 

telijk als we er niet inrijden met de auto, niet parkeren 

en niet keren in de straat/op het kruispunt. Sorry, geen 

enkele automobilist uitgezonderd! 

 
3. Mahlersingel maken we met elkaar 

éénrichtingverkeer! 

Alle verkeer dat naar de Mahlersingel toe wil, rijdt deze 

aan via de Hogelanddreef (zie afbeelding). Rijdt niet de 

Mahlersingel in vanaf de Mozartlaan: u blokkeert daar- 

mee als individu de gehele doorstroming van een grote 

groep ouders die het verkeerscirculatieplan wél opvolgt. 

4. Parkeer nooit op de rijbaan, een hoek 

of oversteekplaats 

Natuurlijk komt u met de auto wel eens aan op een 

tijdstip dat het druk is en er geen ‘normale’ plekken meer 

beschikbaar zijn. En dan is er ook geen tijd meer om een 

klein stukje te lopen. Toch vragen we uw dringende 

medewerking om niet schuin of haaks op een hoek te 

parkeren om nog nèt iets minder ver naar school te 

hoeven lopen. (Jonge) Kinderen zitten laag op hun fiets 

en kunnen niet door het blik van uw auto heen kijken. Zij 

worden erg onzeker als het overzicht wordt weggeno- 

men. Vanzelfsprekend hoeven wij u niet te wijzen op het 

gevaar bij het stoppen op de rijbaan voor het in en uit 

laten stappen van kinderen. Toch? 

 
5. Rijd stapvoets in de buurt van onze en 

andere scholen 

Daarmee kunt u tijdig reageren op onkundigheid van 

jonge weggebruikers. 

 
6. Ouders gedragen zich respectvol tegen elkaar en 

tegen de kinderen 

Zij geven altijd het goede voorbeeld! Hard claxonneren, 

discussies met omlaag gedraaide raampjes: nergens voor 

nodig en wekt de indruk van agressie bij andere wegge- 

bruikers op. Het betekent overigens óók dat ouders elkaar 

op fatsoenlijke wijze mogen aanspreken op verkeersge- 

vaarlijk gedrag. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Langs synagoge 


