VISIETEKST
VERKEERSVEILIGHEID

Prizma Middenschool Izegem promoot
verkeersveiligheid.
Bijna dagelijks worden we geconfronteerd met berichten over verkeersongevallen.
Heel dikwijls zijn daar ook jongeren bij betrokken.
Vanuit het principe “beter voorkomen dan genezen” willen we onze leerlingen heel
veel tips meegeven zodat zij zich op een veilige manier in het verkeer verplaatsen.
We organiseren dan ook heel veel preventieve acties. Hieronder kan je nalezen wat er
in het eerste trimester gebeurt.
Er is een goede samenwerking met de politiezone RIHO. Zij ondersteunen ons bij een
aantal acties.
 De eerstejaars krijgen een verkeersquiz waarin de gevaarlijkste punten
om en rond de school aan bod komen.
 Veilig fietsen begint met een goed uitgeruste fiets. In de maand oktober
komen een aantal agenten de fietsen van onze leerlingen nakijken.
Iedere leerling waarvan zijn fiets niet in orde is, krijgt een kaart waarop
de gebreken worden gemeld en een sticker in hun agenda. Zo worden de
ouders hiervan op de hoogte gebracht. Helaas stelden we vast dat er
rond 45 % van de gecontroleerde fietsen niet in orde zijn. We hopen dat
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alle ouders hieraan gevolg geven en de fiets van hun kind zo vlug als
mogelijk laten herstellen.
“Zien en gezien worden” in het verkeer is vanaf de winter zeker van groot
belang. Als school werden wij lid van de XIU-actie. Dit is een actie waarbij het
dragen van fluo door leerlingen van het secundair onderwijs gestimuleerd
wordt. Na de herfstvakantie en tot aan de krokusvakantie staan ’s morgens
onaangekondigd een paar leerlingen aan de schoolpoort op te wachten. Wie fluo
draagt, krijgt een stempel op een spaarkaart. Wie op het einde van de actie een
volle spaarkaart heeft, kan een bioscoopticket winnen. We hopen dat iedereen
zijn klas aanspoort om fluo te dragen.
De preventieadviseur van onze scholengemeenschap geeft ook ondersteuning
aan de scholen. Hij zal tijdens de winterperiode een aantal keer aan onze
schoolpoort aanwezig zijn. Hij controleert of de fietsverlichting werkt.
Iedereen waarvan het fietslicht niet functioneert, krijgt een sticker in zijn
agenda zodat ouders hiervan op de hoogte worden gebracht.
Als school promoten we het gebruik van de tunnel bij onze leerlingen.
De federale politie komt bij onze 1B-leerlingen een les over verkeersborden
geven.
Tijdens de toespraken voor onze leerlingen geven we hen een aantal
verkeerstips mee. Ze worden ook in de gangen geafficheerd.
We zijn ook in het project “Slimme mobiele scholen” (SMS) gestapt. Dit is
duidelijk te zien aan de banner die aan onze school werd opgehangen. Ieder
schooljaar kijken we hoe we het SMS- budget gebruiken om veiligheid in het
verkeer te optimaliseren. In samenwerking met de drie Prizma middenscholen
is er een filmpje gemaakt waar we onder andere verkeersveiligheid in en rond
de school in de kijker zetten. Het is de bedoeling om deze film tijdens lessen,
toespraken … toe te lichten en te bespreken.

