Fietspoolen is met een kleine, duidelijk herkenbare groep kinderen onder begeleiding van
minstens één volwassene naar school of naar vrijetijdsbestedingen fietsen.

Schoolkinderen die voldoende fietsvaardig zijn en in groep op de openbare weg kunnen fietsen
(dat is niet leeftijdsgebonden, vooral maturiteit speelt een rol).









Veel autoverkeer aan de schoolpoort zorgt voor een grote drukte, een onveiligere
verkeerssituatie en parkeerproblemen in de schoolomgeving.
Kinderen trainen hun fietsvaardigheden in het echte verkeer en worden fietsvaardiger.
Fietsen in groep is veiliger: een groep fietsers met reflecterende vestjes is beter zichtbaar
dan een enkele fietser.
Kinderen en volwassenen hebben meer sociaal contact. Kinderen vinden het fijn om met
de fiets naar school te gaan. Zo kunnen ze samen met hun vriendjes en klasgenootjes op
pad.
Fietsen is gezond voor kinderen en begeleider(s).
Fietsen is goedkoop en milieuvriendelijk.

Poolen kan elke ochtend, middag en avond op voorwaarde dat een begeleider een groepje wil
begeleiden. Het is mogelijk dat er elke dag poolgroepjes gevormd kunnen worden, maar ook dat
er maar een keer per week of per maand een groepje georganiseerd wordt.

Stap 1: een poolwerkgroep opstarten
Geïnteresseerde (verkeers-)ouders en leerkrachten kunnen samen een poolwerkgroep vormen en
het project in de school vorm geven. Belangrijk is dat één iemand het aanspreekpunt is.
Stap 2: informeren
De poolwerkgroep informeert ouders, grootouders en leerkrachten over de geplande fietspool.
Dat kan via een informatieavond, een folder, de schoolwebsite. Je kunt best Mobiel 21 uitnodigen.
Zij organiseren concrete infosessies over hoe je een poolproject start en bekijken met de
aanwezigen die willen poolen welke routes mogelijk zijn. Contact: www.mobiel21.be of tel. 016 23
94 65.
Stap 3: interesse?
Met een enquête gaat de school na in hoeverre er nood is aan en interesse in fietspoolen en welke
ouders bereid zijn om als begeleider mee te werken (bevragingsfiche downloadbaar op
www.fietspoolen.be). De poolwerkgroep maakt een lijst van geïnteresseerde pool-leerlingen en
begeleiders.
Stap 4: plannen
 Hoeveel begeleiders en kinderen heb je?
 Wie kan wanneer begeleiden?
 Welke routes zijn mogelijk? Maak routefiches op.
 Hoeveel groepjes kan je opstarten?
Stap 5: afspraken maken
Begeleiders, ouders en kinderen maken op voorhand duidelijke afspraken:
 Wie maakt deel uit van de poolgroep?
 Wie stapt/fietst vooraan en wie achteraan?
 Wordt er voor fluohesjes gezorgd?
 Is een fietshelm verplicht?
 Wat als de begeleider ziek is of onverwachts moet afhaken?
Je kunt ‘poolpassen’ opmaken met een overzicht van de afspraken (zie www.fietspoolen.be).
Stap 6: start!
 Breng je verzekering in orde en verken de routes.





Een poolgroep houdt zich strikt aan het verkeersreglement.
De groep houdt zich aan een vast tijdsschema en wacht niet langer dan 5 minuten.
Als een poolkind niet meegaat, moet de begeleider tenminste een kwartier op voorhand
verwittigd worden.

Stap 7: overleg
Zorg een of twee keer per jaar voor een overleg waar begeleiders knelpunten, vragen en weetjes
kunnen bespreken en waar ze ervaringen kunnen uitwisselen.
Tracht regelmatig nieuwe mensen te stimuleren om mee te doen.

Extra tips
 Verschillende provincies geven subsidies en/of poolmateriaal aan scholen die fietspoolen
organiseren. Alle info hierover op www.fietspoolen.be.
 Poolen kan ook over de schoolgrenzen heen met verschillende scholen uit de omgeving.

