
EVALUATIE DOOR DE KINDEREN(MARIJN)
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RESULTATEN BEVRAGING KINDEREN 
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- Bevraging juni 2021 in alle lagere school klassen door 
leerkracht op basis van vragenlijst voorbereid door het 
projectteam



VRAAG 1: HOE KOM JE NAAR SCHOOL?
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VERSCHIL EVALUATIE – HOE KOM IK NAAR SCHOOL?
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KOM JE OP EEN ANDERE MANIER VAN SCHOOL DAN VROEGER?
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WAAROM KOM JE ANDERS NAAR SCHOOL?

Minder drukte aan de school: 
• “Ik kom met de fiets, het is rustiger op de baan”
• “Ik ben niet meer zo bang om te fietsen”
• “Ik mocht vroeger niet met de step, want mama had bang dat ik zou 

vallen”
• “Ik mag eindelijk alleen met de fiets”

Geen parking aan de school:
• “Er is geen plaats meer om te parkeren”
• “Ouders moeten omrijden, met de fiets is sneller nu”

www.geel.be



WAAROM KOM JE OP DEZELFDE MANIER NAAR SCHOOL?

• “Ouders kiezen hoe we rijden”
• De afstand naar school is nog altijd te ver met de fiets
• “ik woon nog altijd in hetzelfde huis”
• “Wij komen nog altijd met de fiets”
• “Mama en papa gebruiken gewoon een andere weg en parking nu”
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Verschil in leeftijden - kom ik anders naar school? 
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VOELT HET VEILIGER OM NAAR SCHOOL TE KOMEN?
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Verschil leeftijden - voelt het veiliger om naar school te komen?
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Vraag 4: Vind je de proefopstelling goed?
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WAT IS ER POSITIEF AAN DE PROEFOPSTELLING

• Minder verkeer in de straat, meer rust
• Meer plaats voor zwakke weggebruiker
• Hogere zichtbaarheid
• Het gaat vlotter, er moet minder gewacht worden
• Enkel uitkijken voor fietsers
• Kinderen zijn minder bang om de straat te gebruiken

Enkele quotes:
• “Ik mag eindelijk alleen naar school”
• “Ik zie papa staan aan de schoolpoort, vroeger moest ik zoeken”
• “Anders moeten de juffen weer klaarstaan met bordjes om ons over te steken, en die zijn 

niet zo snel”
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WAT IS ER NEGATIEF AAN DE PROEFOPSTELLING

• Er kan niet meer voor de school geparkeerd worden
• Bocht aan Groenenheuvel is gevaarlijk om over te steken
• Algemene drukte in Groenenheuvel
• Extra file op Logen
• Fietsers houden niet altijd rekening met voetgangers
• Kinderen steken de baan over zonder te kijken
• Tijdverlies door om te rijden
• Er blijven overtredingen gebeuren
• Ouders durven voor de aanvang van de schoolstraat, de auto al in de straat 

parkeren
• “De hekken zien er niet professioneel uit”

www.geel.be



WAT ZOU JE NOG VERANDEREN AAN DE PROEFOPSTELLING

• Meer kleur in de straat
• Slagbomen in plaats van hekken
• Meer Schoolstraat vs minder schoolstraat
• Meer signalisatie, duidelijke regels, meer handhaving
• Alternatief voorzien voor parking
• Overzetplaats aan Groenenheuvel beter organiseren
• Auto’s niet meer laten parkeren in bocht Groeneheuvel
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