
1 dag

Lente / Zomer

kleuters/ lager/ middelbaar

Een dag waarop alle leerlingen, ouders en leerkrachten met de fiets, skateboard, rolschaatsen of

step naar school komen. Dit is geen droomscenario! Jaarlijks organiseren verschillende scholen in

Brussel een wieltjesdag. De ideale gelegenheid om zowel leerlingen als ouders aan te moedigen

om een alternatieve verplaatsingswijze uit te proberen om naar school te komen. Deze actie

sensibiliseert kinderen en ouders en zet hen aan om na te denken over hun mobiliteitskeuzes.
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Voorbereiding Timing

1. Werkgroep vormen

Vorm een werkgroep met enthousiaste leerkrachten, ouders en eventueel leerlingen.
Spreek af met de werkgroep wie welke rol op zich neemt (bv. infomoment voorbereiden, praktische rollen
(zie punt 5), publiciteit maken voor het evenement, foto’s maken van het event).

2 
maanden 

op 
voorhand

2. Datum prikken

Samen met de werkgroep wordt een datum geprikt. De lente en de zomer zijn ideale seizoenen om een
wieltjesdag te organiseren aangezien de kans op mooi weer groter is. Houd ook rekening met eventuele
andere acties ter bevordering van actieve verplaatsingen die in jouw school georganiseerd worden.

Overweeg indien relevant om aan de gemeente te vragen om de schoolstraat één dag af te sluiten.

2 
maanden 

op 
voorhand

3. Informatie wieltjesdag

Informeer de leerlingen, opzichters en ouders over de activiteit (bv. infomoment, mail of brief). Ouders
kunnen perfect betrokken worden bij het startmoment van de wieltjesdag: moedig hen dus zeker aan om
die dag hun kind op wieltjes te vergezellen! Voorzie een duidelijke timing en leg uit wat de ouders die
ochtend kunnen verwachten. Dit is een uitgesproken moment om met hen in dialoog te treden rond actieve
verplaatsingsmodi en om het draagvlak te versterken.

Indien gekozen wordt om opzichters in te zetten, vraag dit dan tijdig aan bij de verantwoordelijke
dienst (gemeente).

1 maand 
op 

voorhand 
+ 

herinnering 
1 week op 
voorhand

4. Leerlingen warm maken

Om het succes van wieltjesdag te vergroten, worden leerlingen warm gemaakt om deel te nemen aan het
evenement via verschillende kanalen (bv. In de klas, fotowedstrijd, via affiches).

Elke 
week tot 
de actie

5. Praktische voorbereiding

Verwacht je veel deelnemers? Voorzie dan eventueel enkele extra opzichters bij de oversteekplaatsen in
de schoolomgeving, en voorzie een leerkracht aan de schoolpoort om de deelnemende ouders te
ontvangen.

Er kan gekozen worden om ook ontbijt te voorzien als onthaal op de wieltjesdag. Indien hiervoor gekozen
wordt moet een ontbijtverantwoordelijke inkopen doen en alles klaarzetten. Voorzie eventueel een kleine
versterker voor muziek om de leerlingen en hun ouders hartelijk te ontvangen.

Voorzie ook een plek waar de leerlingen hun wieltjes kunnen achterlaten tijdens de les.
Baken een stuk van de speelplaats af voor het gebruik van de wieltjes tijdens de speeltijd of gebruik de
straat als die werd afgezet.

Voorzie eventueel gadgets voor de leerlingen op wieltjes als beloning. Je kan dit ook uitbreiden en gadgets
voorzien voor de ouders, of een prijs voor de klas met het meeste aantal wieltjes of de origineelste wieltjes.

Dag op 
voorhand/ 
dag zelf

Wieltjesdag

Zie vervolg op volgende bladzijde
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Benodigdheden
Materiaal
Wieltjes: Voor de kinderen die niet met hun wieltjes naar school kunnen komen, kan je

extra wieltjes voorzien voor tijdens de speeltijd.

Ontbijt (optioneel): Voorzie eventueel ontbijt voor de leerlingen en ouders bij het

ontvangst aan de schoolpoort.

Muziek (optioneel): Gebruik een kleine installatie om wat muziek op te leggen bij de

ontvangst en tijdens de speeltijd. Muziek geeft energie en kan de leerlingen een extra

leuke dag bezorgen.

Gadgets (optioneel): Deel gadgets uit aan de leerlingen die actief naar school komen

(bv. fluo-accessoires, drinkbus).

Wieltjesdag

Stappenplan & tijdslijn

Dag van de activiteit 

Deel 1: Verwelkoming 

De leerlingen komen met hun wieltjes toe op school met hun ouders. Ze krijgen een warm welkom (bv. ontbijt, muziek,
gadget). Dit is het ideale moment om de ervaring van de ouders te horen. Ga na of er bepaalde zaken zijn die hen
ervan weerhouden om hun kind met een actief verplaatsingsmiddel naar school te laten gaan. Zo kan bekeken
worden of jouw school bepaalde problemen kan verhelpen (bv. door fietseducatie te voorzien, door infrastructurele
problemen te bespreken met de gemeente, ...).

Deel 2: Wieltjes op de speelplaats

Gedurende de speeltijd kunnen de kinderen hun wieltjes verder gebruiken op een afgebakend deel van de
speelplaats. In functie van de beschikbare tijd kunnen oefeningen, spelletjes of parcours opgesteld worden om de
beleving voor de leerlingen verder te versterken.

Om de speeltijd nog leuker te maken, kan je ook wat ‘gekke’ fietsen inhuren.

Je kan de wieltjesdag ook uitbreiden naar een 'actieve dag', zodat ook de leerlingen en ouders die te voet
komen beloond worden.

Afronding actie en evaluatie

Voorzie in communicatie (bv. brief, bericht op digitale schoolomgeving) naar de leerlingen en ouders met 
enkele foto’s en getuigenissen van leerlingen ter herinnering aan de actie. 

Plan een afsluitende vergadering met alle betrokkenen om te bekijken wat je een volgende keer eventueel 
anders zou aanpakken. Herwerk het plan van aanpak kort na de actie, wanneer alles nog vers in het 
geheugen zit. Zo zal je de volgende keer minder werk hebben bij de voorbereiding. 

1 week na 
de actie

Zie vervolg op volgende bladzijde
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Nuttige links

 Geef de leerlingen op voorhand algemene regels mee voor wieltjes op de openbare

weg: www.vlaanderen.be/skateboarden-steppen-rolschaatsen-op-de-openbare-weg.

 De schoolstraat autovrij maken? Contacteer je gemeente om de straat voor één dag

autovrij te maken, of om een dagelijkse schoolstraat (= autovrij bij begin en einde

schooldag) in te voeren: mobilite-mobiliteit.brussels/nl/diy-schoolstraat/.

 Schrijf je in op de nieuwbrief van Brussel Mobiliteit over schoolmobiliteit om op de

hoogte te blijven van projectoproepen, projecten van onze mobiliteitspartners, goede

voorbeelden en andere nuttige informatie over schoolmobiliteit in Brussel: mobilite-

mobiliteit.brussels (in de rubriek "Scholen en Mobiliteit", deel "Schoolvervoerplan",

onderaan de pagina).

Optioneel: externe partners

Na het uitproberen van de activiteit nog hulp en advies nodig? Overweeg externe begeleiding.

Wieltjesdag

Benodigdheden (vervolg)

Mensen
Onthaal: Voorzie mensen die een handje kunnen toesteken bij het ontvangst van de

leerlingen en hun ouders.

Veiligheid: Voorzie begeleiders die de buurt veilig kunnen houden wanneer de

leerlingen toekomen (bv. bij gevaarlijke kruispunten in de schoolbuurt, schoolpoort).

 Lokale politie: Zij kunnen je eventueel begeleiders aanbieden voor

gevaarlijke oversteekpunten in de schoolbuurt of de schoolstraat afzetten

voor auto’s.

 Verhuurbedrijf: Geen extra wieltjes op school? Schrijf dan een

verhuurbedrijf aan.

Insitut de l'Assomption

Ecole maternelle Dachsbeck

Sint-Paulusschool Ukkel

Deze scholen probeerden het al uit: 


