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In Vogelvlucht 

 

 

Doe mee en help ons de verkeersveiligheid in onze schoolomgeving te verbeteren! 

 

Beste ouders, 

 

Onze school heeft ervoor gekozen om, in samenwerking met de gemeente Bree, deel te nemen aan het 

project Route2School, dat het volgende doel heeft: “verbeteren/optimaliseren van de verkeersveiligheid 

van uw kind(eren) en alle andere bewoners in onze stad.” 

Met behulp van Route2School willen we te weten komen welke problemen u en uw kind ervaren op de rou-

te van en naar school. Deze gegevens verzamelen we via de Route2School app of via de website 

www.route2school.be 

Samen met andere deelnemende scholen in Bree voeren we dus een grondig onderzoek naar knelpunten 

op schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van onze leerlingen. Het resultaat wordt een digitale school-

routekaart, maar ook acties om de verkeersveiligheid op de route van en naar school te verbeteren. 

Doe mee! 

De verkeersveiligheid verbeteren voor uw kind en al zijn klasgenoten is zeer belangrijk. Daarom deze war-

me oproep! Uw inbreng, die van andere ouders, leerkrachten, politie, jeugdverenigingen… is dan ook  

cruciaal. Spreek gerust andere mensen aan om deel te nemen! 

Wanneer? 

De verzameling van alle gegevens zal plaatsvinden van woensdag 1 september 

2021 tot en met zondag 31 oktober 2021. Daarna zal het Route2school-team de 

binnengekomen gegevens analyseren en de resultaten bespreken met de schooldi-

rectie(s), de politie en de gemeente Bree. Uiteraard vraagt verwerking, analyse, op-

maak actieplannen… de nodige doorlooptijd. Ook kan niet alles onmiddellijk aan-

gepakt of opgelost worden. Bedankt ons de nodige tijd te geven om deze structure-

le methodiek uit te rollen! 
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Hoe deelnemen? 

 Een duidelijk stappenplan vindt u op de website via Home > Hoe werkt R2S?  

 Klik bovenaan op de website op de knop “Naar het platform”. (of scan de QR-code) 

 Na de éénmalige registratie logt u in en kan u starten. 

 Geef knelpunten op de schoolroute van uw kind door.  

 Vergeet zeker geen foto’s mee te sturen bij uw melding(en), dit is zeer belangrijk!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info over het project, vindt u via de website: www.route2school.be   

Daarnaast zullen wij regelmatig via onze website en facebookpagina handige tips geven om je ver-

der op weg te helpen.  Hou deze dus zeker in het oog ! 

 

Een veilige schoolomgeving?! 

Helpen jullie ons ook met registreren? 

 

In naam van onze leerlingen danken we u alvast voor uw 

medewerking! 

Manuela Coenen en Greet Reekmans 

 

 

 

 

 

 

 

in samenwerking met 

Route2School 
Wetenschapspark 5 bus 6 
3590 Diepenbeek 

Tel.: +32 (0)11 26 91 28 
E-mail: info@route2school.be 

URL: www.route2school.be 

http://www.route2school.be
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Rapporten en oudercontacten lagere school 

 

Vorig schooljaar zijn we van  3 rapporten  (einde iedere 

trimester) naar 2 rapporten (krokus en einde schooljaar ) 

overgegaan om zoveel mogelijk leerstof gezien te kun-

nen hebben. 

Dit hebben we met het team geëvalueerd en besproken. 

Samen hebben we besloten  om 2 evaluatieperioden met 

rapporten te behouden. Namelijk eind januari en einde 

schooljaar. 

We organiseren wel 3 oudercontacten in de lagere school:  

We willen deze op vaste momenten inplannen,  

 Oudercontact 1 : dinsdag voor de herfstvakantie 

                                      26 oktober 2021 

 Oudercontact met  bespreking van het 1ste rapport (1ste semester):  

                                                                  laatste dinsdag van januari 

                                                                        25 januari 2022 

 Oudercontact me bespreking van het  2de rapport (2de semester):  

                                                                 laatste schooldag van het schooljaar 

                                                                   30 juni 2022 

De ouderraad heeft weer een mooie kalender  voor alle ouders ontworpen.  

Hier vindt u alle data  van oudercontacten, uitstappen, evenementen, … 

op.  

Als alles meevalt, zal  u voor het einde van de maand deze kalender ont-

vangen via uw kind.  

Wat te doen bij ziekte? 

 

 Verwittig steeds de leerkracht via mail. 

 Bij eventuele coronasymptomen, neemt u steeds contact met de 

huisarts op alvorens het kind naar school te laten komen 

 

—> Positieve testing of quarantaine?  Verwittig onmiddellijk de leerkracht en de 

school. 

Ophalen en terugbrengen van leerlingen tijdens schooluren 

 

We merken dat er zeer veel leerlingen om verschillende redenen (orthodont, dok-

ter,….) tijdens de schooluren afgehaald of teruggebracht worden.  Dit stoort het 

klasgebeuren en daarnaast verliest de leerling ook de leerstof die op dat moment 

gegeven wordt.  Organisatorisch is het niet altijd gemakkelijk dat de leerkracht hier 

rekening mee houdt.  We willen dit daarom ook beperken en vragen om dit zoveel 

mogelijk na de schooluren te plannen. 

Indien het niet anders kan, graag de leerkracht een dag van tevoren op de hoogte 

brengen via mail. 


