
Online vergadering met ouderraad 
i.v.m. alternatief voor ‘Sam De Verkeersslang’ en verkeerssituatie Pastoorstraat en Baljuwstraat 

 
Datum: 05/05/2021 
Aanwezig: Kurt en Griet, Jan, Eveline, Marijke, Jolien, Stijn en Tine V , Glen en Els 
Veronschuldigd: Sanne C., Filip C., Emily, Tine S.G. 
 
Week van 17 – 21 mei 2021: alternatief voor ‘Sam De Verkeersslang’ 
 
Vraag van Karin:  Sinds vorig jaar bestaat Sam de Verkeersslang niet meer. De 10 jaar dat het 

bestond,deden we mee. Naar aanleiding van de situatie in de Pastoorstraat vinden we het 
toch belangrijk om alle ouders attent te maken op hun parkeergedrag. We zouden daarom 
toch een speciale week houden "Elke dag Strapdag" waarop alle ouders en kinderen toch 
op een goede manier naar school komen en verder parkeren. 
Kunnen we op jullie steun rekenen om een stempeltje te zetten? 
Door Coronamaatregelen is er maar 1 persoon per vestiging toegestaan aan de poort. 

 
Belonen we de kinderen of de ouders als we een stempel zetten? We zijn er van overtuigd dat we 
meer op de ouders moeten gaan spelen om de verkeersveiligheid te verhogen. Daarom zal de 
ouderraad dit jaar NIET stempelen aan de schoolpoort zodat er meer ingezet kan worden op 
informeren en sensibiliseren. 
 
Enquête met ‘denkvragen’ waarop ja/neen geantwoord dient te worden. Eén voor de ouders en één 
voor de kinderen (kan deze eventueel ingevuld worden tijdens de lesuren in het kader van de “Elke 
dag Strapdag” week?  Karin?). Week van 12/05 meegeven. 

- Hoe veilig voel je je terwijl je naar school komt? 
- Alleen naar school? 
- Hoe kom je naar school? 
- Waar parkeer je meestal? 
- Hoe laat kom je naar school (opvang/vlak voor start lesuren)? 
 Els werkt voorbeeld uit 

 
Politie-agenten/leger op ludieke manier in de Pastoorstraat op maandag 17/05 tijdens de 
alternatieve ‘Sam De Verkeersslang’ week. Opgepast: “Wat als we het leger inschakelen om de 
verkeersveiligheid aan school te verbeteren?”. Legerkleren beschikbaar bij Griet en Kurt. Zowel ’s 
morgens als ’s avonds. Extra compagnon voor Kurt en Griet misschien mogelijk? Heeft één van de 
juffen ev. interesse om mee te doen? 
 
Blauw op straat op dinsdag 18/05 en donderdag 20/05  Eveline belt naar Politie Poperinge om te 
vragen wat mogelijk is. Tussen 08u20 – 08u45, de piekuren ’s morgens, zou meer dan genoeg 
moeten zijn. 
 
Flyer met ‘juiste’ manieren van rijden/parkeren? Weet iedereen waar ze mogen parkeren en hoe? 
Lot heeft een tijd geleden nog zoiets gemaakt in het kader van de werken dorpskernhernieuwing. 
Hebben we dit nog, kan dit verder uitgewerkt worden? Rij promoten. Vaste zone 30 sinds een paar 
dagen. Op woensdag 19/05 meegeven met de kinderen  Griet werkt iets uit. 
 
Bloemenmeisjes/mannen op de vrijdagochtend 21/05 om de ‘flinke’ ouders te belonen. Zij die hun 
auto wat verder parkeren, de kinderen die te voet/met fiets/step naar school komen… Kan school 
eventueel een dank-u-wel-bloemetje in papier kunnen knippen/prikken met de kinderen?  Karin 
 
Officiële brief naar politie en schepencollege  Jan doet een voorstel naar inhoud toe. 
 
Bemerking nog: Bewonerskaart voor parkeren in stuk Pastoorstraat van Kriekstraat richting kerk, is 
dat een mogelijkheid? 


