
 
 

FIETSPOOLING 
 

Beste ouders, beste grootouders, 

 

Graag willen we vanuit de ‘Werkgroep Verkeer’ van het schoolteam en ons oudercomité De 

Vriendenkring meer duiding geven omtrent het veilig van en naar school komen. 

 

Laten we beginnen bij het begin en duidelijk aangeven dat het iedereen zijn eigen 

verantwoordelijkheid is dat zijn/haar kinderen veilig op school en terug thuis geraken. 

Die verantwoordelijkheid kan in geen enkel geval doorgeschoven worden naar iemand anders, 

dus bijvoorbeeld ook niet naar de ouders die de fietspooling begeleiden. 

Het is wél zo dat fietspoolen een heel veilige manier is om van en naar school te rijden. 

Een groep kinderen, met fluohesje aan en onder begeleiding van een aantal ouders, eist zijn plaats 

op in het verkeer. Veel méér dan één ouder met zijn/haar eigen kinderen. 

 

De school steunt deze manier van veilig fietsen heel sterk en coördineert het geheel. De specifieke 

organisatie van een fietspoolgroep nemen de ouders op zich. Ouders van een bepaald deel van ons 

dorp steken de hoofden bij elkaar en stellen een beurtrol op om ’s morgens en ’s avonds een groep 

kinderen (5 à 10 kinderen per volwassene) te begeleiden. 

Natuurlijk staat of valt alles met het engagement dat deze mensen opnemen. Poolgroepen die te 

groot worden door een tekort aan ouders die mee willen begeleiden, vallen uit elkaar. 

Het is logisch dat één ouder geen 10 of meer kinderen alleen kan of wil begeleiden. 

Op dat moment eindigt het verhaal en is iedereen weer genoodzaakt om zelf zijn eigen kinderen naar 

school te brengen of ze alleen op pad te sturen. U merkt, laat niet alles op de hoofden van enkele 

ouders terecht komen en draag zelf uw steentje bij! 

 

De dagdagelijkse organisatie en begeleiding doen dus de ouders zelf, de administratie doet de 

werkgroep verkeer van De Vriendenkring in samenwerking met de school. 

Als je voor de fietspooling inschrijft verklaar je jezelf akkoord met het opgemaakte contract. 

Deze contracten zijn een vertaling van jullie engagement en respect naar de begeleiders toe, een 

overeenkomst dat je je zal houden aan bepaalde afspraken. 

 



De poolgroepen verlaten ’s avonds steeds als eerste de school. Het totale schoolverlatingsplan kan u 

inzien op onze website. Elke poolgroep komt ’s morgens uit een andere richting de schoolomgeving 

binnen. Bij de verdeling van de fietsenstallingen is hiermee dan ook rekening gehouden. Momenteel 

zijn er zes fietspoolgroepen actief. 

Als uw interesse omtrent fietspoolen gewekt is (misschien wil u zelf ook wel een groep mee 

begeleiden of opstarten?) kan u op de site bij het fietspoolplan al eens een kijkje nemen welke 

routes de verschillende POOLGROEPEN gebruiken. 

Indien u reeds uw keuze hebt gemaakt en concreet wil aansluiten bij een poolgroep, schrijf u dan in 

via de website. 

  

U merkt, wij proberen het plaatje te laten kloppen en we zijn fier op het feit dat we in ons kleine 

dorp één van Vlaanderens grootste fietspoolorganisaties hebben! Reeds verscheidene malen haalden 

we de pers of media met onze fietspooling en dat kan zo blijven als ook u zich mee engageert 

wanneer uw kind zich aansluit bij een fietspoolgroep! 

 

Alvast bedankt en veel poolplezier! 

 

Verkeersvriendelijke groeten 

Werkgroep verkeer van het schoolteam en De Vriendenkring. 
 

https://www.blokje.be/fietspoolingplan
https://www.blokje.be/fietspoolingplan

