
Referentie-Actieplan Voorb. jaar
2021-2022

Jaar 1
2022-2023

Jaar 2
2023-2024

Jaar 3
2024-2025

Jaar 4
2025-2026

Jaar 5
2026-2027

Mobiliteitsenquête uitvoeren Actions de sensibilisation aux modes actifs
2 sensibilisatie-acties over actieve mobiliteit organiseren A l'école sans voiture
1 sensibilisatie-actie over verkeersveiligheid organiseren Emile le Serpent Mobile

Journée / Semaine de la mobilité
Mobiliteitsenquête uitvoeren Journée roue
Het SVP aan het hele team presenteren Concours vélo
Pedagogische studiedag over 'mobiliteitsuitdagingen' organiseren Fermeture de la rue pendant 1 journée

Fête de l'école sur la mobilité
Mobiliteitsenquête uitvoeren (+ het SVP presenteren en ideeën verzamelen) Petit-déjeuner mobilité durable
Bereikbaarheidsfiche en Woonplaatsenkaart gebruiken tijdens inschrijvingen Fête d'inauguration du parking à vélo
Testmoment organiseren voor fietsen die toelaten kinderen te vervoeren Enquête mobilité interactive

Action qualité de l'air (à construire)
Atteindre des sommets à pied

Leerlijn 'voetgangers' implementeren L1-L2 L1-L2
L3-L4

L1-L2
L3-L4
L5-L6 Action climat

Leerlijn 'fietsers' implementeren L1-L2 L1-L2
L3-L4

L1-L2
L3-L4
L5-L6

De omgeving van de school ontdekken
Opleiding fietsmechaniek volgen (1 of 2 personeelsleden) als nodig Actions sécurité routière
Opleiding volgen voor het begeleiden van een groep te voet als nodig Opération cartable
Enkele leerkrachten opleiden tot 'fietsleerkracht' (teach the teacher) als nodig Voir et être vu

Be bright use a light
Fietsopleiding voor ouders organiseren (Via Velo)
Fietsopleiding voor ouder + kind organiseren (Envol)

School-verplaatsingen beveiligen (routes, organisatie, fluohesjes, enz.)
Begeleide rij te voet organiseren voor zwembad/bib voorb. + definitief invoeren als test ok
          Afstand < 1 km voor de jongste leerlingen (lager dan L4) test
         Afstand < 2 km voor de oudere leerlingen (vanaf L4)
Begeleide fietsrij organiseren voor zwembad/bib (afstand <4 km - vanaf L4) voorb. test definitief
Begeleide rij te voet organiseren voor woon-school verplaatsingen voorb. test definitief invoeren als test ok
Begeleide fietsrij organiseren voor woon-school verplaatsingen voorb. test definitief

Comobiliteit promoten (o.a. door gebruik van woonplaatsenkaart)

Schoolomgeving verbeteren (overleg met gemeente)
Fietsparking op school inrichten (creëren of vergroten)
Opbergplaats inrichten voor fietsuitrusting van leerlingen en personeel
Fietsparking overdekken
Opbergplaats inrichten voor fietsvloot van de school
Een schoolstraat inrichten

Werkgroep inschrijven voor de SVP-nieuwsbrief
SVP-banner ophangen

Het SVP voorstellen
Resultaten van de mobiliteitsdiagnose verspreiden
Het actieplan voorstellen
Evaluatie van de acties van het voorbije jaar voorstellen

Resultaten van de mobiliteitsdiagnose verspreiden
Het actieplan voorstellen
Evaluatie van de acties van het voorbije jaar voorstellen
Informatie over de schoolroutes verspreiden (via de woonplaatsenkaart)
Informatie geven over de mogelijkheden of fietsen thuis te stallen
Informatie geven over beveiliging van fieten tegen diefstal
Informatie geven over de mogelijkheden om (goedkoop) een fiets aan te schaffen

Sensibilisatie

Doelpubliek: leerlingen

Doelpubliek: schoolpersoneel

Doelpubliek: ouders

Doelpubliek: leerlingen

Educatie

Organisatie van de 
verplaatsingen (woon-

school en schooluitstap)

Infrastructuur

Communicatie

Doelpubliek: leerlingen

Doelpubliek: ouders

Doelpubliek: hele school

Doelpubliek: hele school

Doelpubliek: schoolpersoneel

Doelpubliek: ouders

Doelpubliek: schoolpersoneel

Doelpubliek: ouders


