FIETSPOOLING BIKE@SCHOOL
De school kan ‘pooling’ organiseren
Fietspooling - wat?
Kleine groepjes jongeren uit dezelfde buurt komen samen naar
school. Ze stappen of fietsen al dan niet onder begeleiding van
een volwassene via een afgesproken route naar school. Hierbij is
het aan te raden dat ze een fluohesje én een fietshelm dragen.
Kiezen voor poolen is kiezen voor een groener milieu; minder
auto’s in de schoolomgeving en op straat.
Fietspooling sluit mooi aan bij de nieuwe campagne ‘Paraat voor
de schoolstraat’ - meer info: www.paraatvoordeschoolstraat.be.
Fietspooling - waarom?
Het organiseren van een fietspool kan het aantal leerlingen die
met de fiets naar school komt gevoelig verhogen. Fietsen in
groep werkt motiverend.
Fietsen is een gezond en goedkoop alternatief om je te verplaatsen. Bovendien is fietsen ook vaak de snelste manier om ergens
te geraken.
Fietsen in groep heeft nog voordelen:
• het ik leuker en de motivatie om te fietsen stijgt;
• er is meer sociaal contact;
• een groep fietsers is beter zichtbaar in het verkeer dan één
fietser;
• automobilisten rijden voorzichtiger in de buurt van een
groep.
Fietspooling - hoe?
Om een fietspool te organiseren, ontwikkel je vooraf een goed
stappenplan.

Stap 1:
Verzamel informatie bij de leerlingen die al met de fiets komen
(zie bijlage brief 1: ‘bevraging leerlingen’).
• Waar vertrek je?
• Welke route gebruik je?
• Fiets je alleen of in groep?
Stap 2:
Breng de verzamelde info in Stap 1 samen op een kaart om een
duidelijk beeld te krijgen van de beginsituatie.
Vanuit deze beginsituatie zijn enkele opties mogelijk:
1. Leerlingen die uit dezelfde regio vertrekken en (ongeveer)
dezelfde route kan je met elkaar in contact brengen (bv. via
smartschool, facebook, …).
2. Leerkrachten en leerlingen werken samen met de gemeente
en/of politiediensten een veilig fietsplan uit van en naar school
vanuit een aantal deelgemeentes of strategische vertrekpunten.
3. De school kan een fietstocht organiseren om de schoolomgeving of de autoluwe invalswegen van en naar school te
verkennen.
4. De fietspoolgroep:
• Van een regio/gemeente tot aan de school: een groep
leerlingen uit dezelfde buurt fietst al dan niet onder
begeleiding via een afgesproken route naar school. Op de
website www.fietspoolen.be vind je hiervoor de nodige
 informatie (stappenplan, modelbrieven, inlichtingsfiches, …).
• De fietspooling kan je ook organiseren via checkpoints.
Leerlingen die verder van de school wonen, kunnen op hun
weg naar school via één van deze checkpoints passeren en
hier leerlingen uit de buurt ‘oppikken’. De fietsgroep breidt
op deze manier steeds verder uit tot de leerlingen op school
aankomen. Zie bijlage brief 3: checkpoints.
Opmerking: de schoolverzekering verzekert de leerlingen op
hun weg van en naar school. Controleer dit in de schoolpolis.
Fietspooling - praktisch
In bijlage vind je praktisch materiaal om leerlingen te laten
fietspoolen naar school:
• Brief 1: Bevraging leerlingen
• Brief 2: Bevraging ouders
• Brief 3: Begeleidende brief van de vakgroep LO
naar de leerlingen
• Brief 4: Modelbrief checkpoints

Fietspooling - praktisch
Brief 1: bevraging leerlingen

Bevraging leerlingen
Ik heb interesse om mee te doen aan een fietspooling		
Ja		
Neen
Naam leerling:
Klas:
Adres:
Telefoon:
Email:
Vertrekplaats:
Welke route volg je normaal?

weekdagen

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

‘s ochtends
‘s middags
‘s avonds
Kruis de momenten aan waarop je met de fiets naar school komt.

vrijdag

Brief 2: Bevraging ouders
Fiche bevraging ouders
Ik zou willen dat mijn kind kan

fietspoolen

voetpoolen

Naam ouder:			
Adres:		
		
Telefoon:		
E-mail:		
Naam kind:			

leeftijd:

klas: 		

Naam kind:			

leeftijd:

klas:

Naam kind:			

leeftijd:

klas:

Naam kind:			

leeftijd:

klas:

Ik wil een

voetpoolgroepje begeleiden

fietspoolgroepje

Naam ouder:		
Adres: 		
		
Telefoon:		
E-mail:		
Vertrekplaats:

weekdagen

maandag

dinsdag

woensdag

‘s ochtends
‘s middags
‘s avonds
Kruis de momenten aan waarop je kan begeleiden.

donderdag

vrijdag

Brief 3: begeleidende brief van de vakgroep LO naar de leerlingen
Begeleidende brief van de vakgroep LO
Beste leerling,
Onze school wil fietsen van en naar school aangenaam maken!
Om jullie te stimuleren om met de fiets naar school te komen,
werkte onze school in samen met ………………………………………. een
veilig fietsplan uit. Hierin staan per regio strategische vertrekpunten om samen naar school te fietsen.
Fietsen in groep is niet alleen leuk, het heeft nog tal van voordelen:
• Je leert andere leerlingen uit je buurt kennen.
• Je komt als een regiogroep samen aan op school.
• Een groep fietsers is beter zichtbaar dan één fietser.
• Automobilisten rijden voorzichtiger in de buurt van een groep.
• Het is gezond en milieuvriendelijk.
Heb je zin om samen met de regio …………………………….. naar school
te fietsen? Check vlug de veilige fietsroutes en/of de checkpoints.
Met sportieve groeten,
De vakgroep LO

Checkpoints route
Vertrek regio/gemeente:

uur:

• Checkpoint 1 (plaats):

uur:

Regio/gemeente: 			
• Checkpoint 2 (plaats):

uur:

Regio/gemeente:
• Checkpoint 3 (plaats):

uur:

Regio/gemeente:
• Checkpoint 4 (plaats):

uur:

Regio/gemeente:
Aankomst school: 				uur:

