
WIST JE DAT

4 op 10 kinderen 

betrokken bij een 

verkeersongeval, 

onderweg zijn van en 

naar school?

Ruim 9 op 10 van die 

ongevallen op de 

schoolroute buiten de 

directe schoolomgeving 

gebeuren?

Route2School kijkt vanuit 

de ogen van de leerlingen, ouders, 

leerkrachten en schooldirecties naar 

de verkeersveiligheid op 

schoolroutes.

→ Hoe gaan leerlingen naar school?

→ Welke route nemen ze?

→ Hoe ervaren ze die route?

→ Welke knelpunten komen ze tegen?

→ Welke oplossingen stellen ze voor?

Met antwoorden op al die vragen 

gaan we samen met de gemeente, 

politie en de scholen op zoek naar 

maatregelen om de verkeersveiligheid 

op schoolroutes te verbeteren

www.route2school.be 



met de steun van

ROUTE2SCHOOL

WIL JIJ OOK BIJDRAGEN AAN DE 

VERKEERSVEILIGHEID OP 

SCHOOLROUTES?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Route2School
Wetenschapspark 5 bus 6 | 3590 Diepenbeek

info@route2school.be | www.route2school.be

Tel. +32 (0)11 26 91 28

Ontwerpt 

een digitale 

schoolroutekaart 

voor en door 

leerlingen

Geeft advies 

en helpt bij 

het opstellen 

van een 

actieplan

Analyseert 

knelpunten, 

gemeld door 

leerlingen, ouders 

en leerkrachten
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