
 

 

Fietspoolcontract 2021-2022 
 
Bij deelname aan de fietspooling houden wij ons aan volgende afspraken: 
 
De 14 geboden van de fietspooling  

1. We verzamelen ’s ochtends op het afgesproken uur en op de 
afgesproken plaats. 

2. Poolers en begeleiders dragen altijd hun fluorescerend vestje. 
3. Poolers volgen steeds de raadgevingen van de begeleider op. 
4. De gehele groep volgt de afgesproken route. Niemand verlaat 

de groep zonder toestemming van de begeleiders. 
5. Behoud je vaste plaats in de groep tijdens de ganse rit.  
6. Je fietst altijd uiterst rechts van de weg. 
7. Je let er op dat er steeds goed wordt aangesloten. 
8. Oversteken doe je zoals de begeleider aangeeft, je houdt rekening met de andere 

weggebruikers. 
9. Let bijzonder op aan kruispunten en respecteer de voorrangsregels. 
10. We plaatsen onze fiets in de voor onze groep voorziene fietsenstalling. 
11. Ouders verwittigen de begeleider tijdig (vóór 7.45u.) indien een kind die dag niet meerijdt. 
12. De fiets moet steeds wettelijk in orde zijn: een bel, reflectoren (wit vooraan, rood achteraan), 

reflectoren in de pedalen (2 keer 2 reflectoren), reflectoren in de wielen of op de band een 
reflecterende strook, remmen die goed werken. Zorg er ook voor dat je banden voldoende 
opgepompt zijn en dat je fietsverlichting hebt in de donkere periode. 

13. Bij onregelmatigheden verwittigt de begeleider steeds de school. Er zal streng opgetreden 
worden. 

14. Wanneer er niet wordt gefietspoold, dan wordt u verwittigd. U zorgt dan zelf dat uw kind op 
school geraakt! Verwittigen doen we voor 7.55u. op de manier die intern binnen de 
fietspoolgroep is afgesproken, bv. door middel van een doorbellijst of via WhatsApp.  

 

 

Vergeet niet: Iedereen is en blijft zelf verantwoordelijk dat zijn/haar kind veilig op school geraakt. 
Fietspooling is geen vanzelfsprekendheid en wordt gedragen door vrijwilligers. 
Respecteer gemaakte afspraken en wees de fietspoolbegeleiders dankbaar dat ze  
uw kind dagelijks mee naar school willen begeleiden! 

 


