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Checklist veilig fietsen naar school
De Fietsersbond vindt het belangrijk dat kinderen zo veel als mogelijk naar de basisschool
fietsen. Zo leren zij het fietsen, meestal in een bekende omgeving, en dat is een goede
voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Deze scholen liggen vaak op groter afstand van
huis, waardoor scholieren dagelijks en geheel zelfstandig drukke kruisingen moeten kunnen
oversteken. Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ heeft de Fietsersbond daarom een
checklist gemaakt, waarmee basisscholen kunnen nagaan hoe fietsvriendelijk zij zelf zijn.
Schoolbeleid
Mogen alle scholieren op de fiets naar school toe komen?
Geven docenten en staf het goede voorbeeld, door op de fiets naar school te komen?
Stimuleert de school het fietsgebruik onder haar medewerkers, door o.a. een
kilometervergoeding uit te keren of een fiets van de zaak mogelijk te maken?
Wordt er aandacht besteed aan (het belang van) fietsen in bijvoorbeeld de muurkrant, de
nieuwsbrief, het schoolreglement?
Is er in de schoolspitsen rond de school een stopverbod van kracht voor auto’s?
Is er geregeld overleg met de gemeente over de schoolomgeving?

Participatie
Is er een verkeersouder of een verkeerscommissie actief op school?
Neemt de school deel aan de relevante (landelijke) verkeerscampagnes?
Worden de leerlingen betrokken: wat vinden zij (on)veilig?
Heeft de school het Veiligheidslabel van het ROV of wil de school het behalen?

Educatie
Wordt er theoretische verkeerseducatie gegeven?
Doet de school mee aan het praktijk verkeersexamen?
Wordt er fietsles gegeven?
Worden er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor ouders, waarin aandacht besteed
wordt aan het verkeer in het algemeen en fietsen in het bijzonder?
Komt de wijkagent in de klas vertellen waar je in het verkeer op moet letten?

Activiteiten
Wordt er gefietst naar bijv. excursies, sportdag, gymzaal, bibliotheek en kampweek?
Is er een verkenningstocht voor de leerlingen van groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs?
Is er een periodieke fietscheck (door vrijwilligers of fietsenmaker)?
Zijn er afspraken met de BSO’s gemaakt over fietsgebruik?
Is er periodiek een fietsmarkt op school?

Inrichting
Is er voldoende fietsparkeergelegenheid aanwezig voor leerlingen, leraren en staf?
Zijn het kwalitatief goede, veilige en gemakkelijke fietsklemmen?
Zijn er preventieve maatregelen genomen, die fietsdiefstal tegen gaan?
Is er een goede opstelruimte voor wachtende ouders en/of voldoende fietsklemmen?
Heeft de gemeente de schoolomgeving en de schoolroutes geïnspecteerd op veiligheid en
fietsvriendelijkheid en - indien nodig – voorstellen ter verbetering gemaakt?

Kijk voor meer informatie op www.wijkenvoordefiets.nl/. Hier staat ook een schema ‘veilige
schoolomgeving’. Vragen/opmerkingen per e-mail naar wijkenvoordefiets@fietsersbond.nl.

