Samen werken aan een veilige schoolomgeving en veilige schoolroutes

Een veilige en kindvriendelijke
schoolomgeving en een schoolroute waar kinderen zo veel mogelijk
zelfstandig gebruik van kunnen
maken. Dit tot stand brengen in
samenwerking met alle betrokken
partijen: school, ouders, leerlingen
en de gemeente is het doel van
Octopusplan.

De Vlaamse Voetgangersbeweging
koos niet voor niks voor de Octopus: hij symboliseert met zijn hoofd
de schoolomgeving, met zijn armen
de schoolroutes. Ook symboliseert
hij de vele partners die een verantwoordelijkheid hebben in de problematiek en de vele invalshoeken
waar voor een veilige schoolomgeving aan gewerkt dient te worden.

Om dit doel te bereiken verenigt
Octopusplan een opvallende en
aansprekende verkeerscampagne
met een doordachte verkeerskundige werkwijze. Daarbij is passend,
vrolijk en opvallend straatmeubilair
voorhanden.

Met zijn vriendelijke lach is de
Octopus de vriend van elk kind!
Door zijn opvallende kleuren
spreekt hij de kinderen aan en valt
hij duidelijk op in de straat. In België
is de Octopus inmiddels hèt symbool voor een veilige schoolomgeving. Volgt Nederland?

Straatmeubilair

Stappenplan

Aciematerialen

Met het Octopus-straatmeubilair is de
school snel herkenbaar in het straatbeeld
en wordt een duidelijk attentiesignaal afgegeven. De ingang van een school is herkenbaar aan een drie meter hoog
Octopusbaken. Bijbehorende hekwerken
zorgen ervoor dat kinderen in hun
enthousiasme niet de straat over rennen.
Daarnaast zijn er paaltjes die de schoolomgeving accentueren en parkeren op
ongewenste plekken onmogelijk maken.

Met het Octopus-stappenplan kan een
school zelfstandig of in samenwerking
met de gemeente werken aan een eigen
verkeersveiligheidsplan. De school
inventariseert het haal- en brengverkeer
en communiceert met ouders en
leerlingen over de verkeersveiligheid in
de schoolomgeving. Op aanwijzen van de
Octopussite worden in het Octopusplan
knelpunten rond de school aangepakt
met maatregelen op het gebied van
infrastructuur, verkeerseducatie,
communicatie en gedragsbeïnvloeding.

Met de Octopus-actiematerialen kunnen
scholen en de gemeente campagne voeren voor een veilige schoolomgeving en
aandacht vragen voor specifieke problemen in het schoolverkeer. Scholen kunnen deze materialen zelf downloaden op
van de Octopussite. Er komen steeds
meer materialen bij. Het Octopusteam
kan ook complete acties verzorgen en
materialen voor elke gewenste maken.

www.octopusplan.nl
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Introduceer de Octopus als symbool voor verkeersveiligheid in de schoolomgeving

Het Octopus-zebrateam laat leerlingen en automobilisten zien hoe je het ‘t beste doet op het zebrapad

Wilt u op school op een leuke en aansprekende manier aandacht vragen voor
verkeersveiligheid? Dat kan met de
Octopus-actiematerialen!
Het Octopusteam heeft diverse materialen ontwikkeld om een ludiek actie mee
op te zetten, om aan ouders en weggebruikers uit te delen of om de school of
straat aan te kleden. De meeste posters
kunnen ook in de posterframes op de
Octopusbakens opgehangen worden!

Stop voor de zebra!
www.octopusplan.nl

