
 

Geachte ouders, verzorgers, 

Als Verkeersveilige school staan wij voor een veilige schoolomgeving voor uw kind. Wij 
hebben bemerkt dat de verkeersveiligheid en het zich houden aan de verkeersregels niet 
door iedereen op dezelfde manier wordt geïnterpreteerd. Derhalve hebben wij gemeend 
een speciale editie van de Lindenkrabbels te moeten maken die in het teken staat van 
verkeersveiligheid. Wij rekenen op de medewerking van iedereen (ouders, oppassen, opa’s 
en oma’s etc.) die een kind/meerdere kinderen naar onze school komt brengen.  

Namens het team en de verkeersbrigadiers. 

Met vriendelijke groet, 

Leendert Kroes, directeur 
Lydia Bos, coördinator verkeersbrigadiers 
 
Een paar feiten over de verkeersbrigadiers: 
-brigadiers staan er vrijwillig om uw kind veilig te helpen oversteken!  
-brigadiers vallen onder de wet. Zij zijn beëdigd door de politie en hebben daardoor het 
recht te mogen waarschuwen en te corrigeren waar nodig. 
-brigadiers zijn herkenbaar aan hun jassen en hesjes die voldoen aan de wettelijke eisen. 
 
Wat wij willen: 
-ouders, familieleden en kinderen die zich aan verkeersregels houden en op een nette 
wijze om kunnen gaan met de brigadiers en de verkeersveiligheid! 
 
Brigadierstijden 
08.10u-08.20u (Floralaan) 
12.00u-12.10u (Kerkstraat en Floralaan) 
13.00u-13.10u (Kerkstraat en Floralaan) 
15.15u-15.25u (Kerkstraat en Floralaan) 
 
Coördinator 
Lydia Bos, 06-22495737 
 

 



Gedrag bij de verkeersbrigadiers 
Hieronder enkele  voorbeelden geven van reacties waar de brigadiers  mee te maken 
hebben gekregen: 
 
Verzoek tot afstappen van de fiets: 
“afstappen is niet nodig, maak ik zelf wel uit” 
 
Als er niet snel genoeg wordt overgestoken in de optiek van de wachtenden: 
 “had je er al niet kunnen staan, ik moet nu langer wachten”. 
 
Als auto’s parkeren bij de gele streep wat niet is toegestaan, reacties als: 
 “wat maakt dat uit, ik ben toch zo weg”. 
 
Door dit soort bovenstaande reacties wordt de aandacht van de brigadiers afgeleid en hun 
gezag bij het oversteken ondermijnd. Wij stellen het op prijs als u als ouders, oma’s / opa’s 
oppassen etc. het juiste voorbeeldgedrag vertoont voor uw kind(eren). 
 
De brigadiers hebben de taak om de weg in de gaten te houden om te zien wanneer er 
veilig overgestoken kan worden en tegelijkertijd letten zij er ook op dat de kinderen en 
andere mensen die over willen steken, blijven wachten.  
 

 

Signalen van de brigadiers 
De brigadier geeft 2 signalen af: 
 
-teken tot stoppen voor het al tegemoetkomende verkeer van beide kanten. 
 

 
 

 

 

 

 



-teken tot wachten voor degenen die willen oversteken. 
 

 
 

 

Oversteken 
Het is de bedoeling dat iedereen die te voet is (kinderen, ouders, opa’s/oma’s etc.) bij de 
brigadiers aan de Kerkstraat of Floralaan oversteken.  
 

 
                                    Oversteken Kerkstraat 
 

 
                                          Oversteken Floralaan 

 



Kinderen, ouders, opa’s/oma’s etc. die op de fiets zijn en naar links moeten (Kerkstraat 
richting Badstraat / Floralaan richting Jasmijnstraat), wachten tot de brigadier het signaal 
oversteken geeft. Pas na het signaal oversteken, wordt er met de fiets aan de hand naar 
de overkant van de straat gelopen en daar wordt op de fiets gestapt.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



Kinderen, ouders, opa’s/oma’s etc. die op de fiets zijn en naar rechts moeten (Kerkstraat 
richting kanaal / Floralaan richting Badstraat), wachten tot het signaal oversteken is 
gegeven en gaan na dit teken voor de brigadier (en daarmee zijn zij in het zicht van de 
brigadier) naar rechts. 

 
 

 
 

 

Ongewenst gedrag bij de brigadiers 
-kinderen, ouders etc. die fietsend proberen over te steken (ongeacht Floralaan of 
Kerkstraat) of extra snel lopen door bijv. te huppelen etc. 
 

 
 



 

-kinderen, ouders etc. die niet bij de brigadiers oversteken, maar een stukje verderop in 
de straat. 

 
                                   Bij dit voorbeeld wordt er overgestoken vanuit het paadje bij de Floralaan. 
 
-kinderen, ouders etc. die vanuit de Van Swinderenstraat schuin oversteken richting 
Kerkstraat. 

 
 

 
Tot slot: 
Dank aan de kinderen van groep 8 voor het maken van de voorbeeldfoto’s! 
 

 


