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Verkeersveiligheid op het domein
Het is onze bedoeling om de veiligheid te garanderen voor alle bezoekers op het domein, daarom is het domein
verkeersvrij. Enkel op maandagochtend vòòr 7.30 uur en vrijdagnamiddag na 16.30 uur kan men met de auto op het
domein rijden tegen 10 km per uur om extra zware bagage e.d. te bezorgen of af te halen.
Kom je met de (brom)fiets, dan verwachten we een correcte en respectvolle houding ten opzichte van andere
weggebruikers.
We verwachten van onze leerlingen dat ze een fluo hesje en een helm dragen en verplichten dit op elke activiteit die
door de school wordt georganiseerd.
Alle fietsers en bromfietsers komen via de Abdijpoort, aan de achterkant van het schooldomein, op school toe. Aan de
poort stap je af en wandel je met de (brom)fiets aan de hand naar de fietsenstalling. Het domein is immers uitsluitend
voetgangersgebied. Om 8.20u. wordt de poort gesloten. Alle leerlingen die dan nog toekomen, worden verzocht eerst
langs het secretariaat te gaan.
Ouders die hun kinderen brengen of afhalen, volgen de aangeduide rijrichting zoals aangegeven op volgend plannetje.
De fietsers ritsen veilig in het verkeer van de Abdijlaan. In principe geldt hier de voorrang van rechts. Rekenen op de
goodwill van de automobilisten is niet altijd even verstandig.
De leerlingen die van de bus afstappen volgen best het voetpad met schors.
De leerling stapt uit op de sportvelden naast de kapel (parking ouders). Mogen we vragen de parking van de leerkrachten
vrij te laten opdat het verkeer vlot kan blijven verlopen.
Leerlingen van het laatste jaar komen soms zelf met de auto naar school. Er is echter onvoldoende plaats om parking
te voorzien voor alle studenten die met de wagen komen. We willen hen dan ook vragen hun auto buiten het domein
te parkeren.
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