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NIEUWSBRIEF VERKEERSBRIGADIERS 

Onderwerp: verkeersbrigadiers 

 

Middels deze brief wil ik u informeren over de stand van zaken van de verkeersbrigadiers. Vorig 

schooljaar is er een enquête meegegeven en de uitkomsten daarvan wil ik graag met u delen (zie 

onderaan de brief). 

Er is besloten dat het huidige systeem, waarbij ALLE OUDERS ingezet worden als verkeersbrigadiers, 

wordt gecontinueerd. De uitslag van de enquête geeft duidelijk weer dat er een groot belang is om 

verkeersbrigadiers in te zetten (zie vraag 3, 4 en 5). Het beleid van de verkeersbrigadiers op de 

Willibrordschool wordt dus niet gewijzigd.  

We hebben hier als school en ouders een grote gezamenlijke verantwoordelijkheid. U dient als 

ouders hierbij te helpen door te brigadieren op de aangegeven tijden. De planning staat op onze 

website en wordt aan het begin van een maand ook naar u toe gemaild. Een dag van tevoren krijgt u 

van ons een extra reminder via een sms-bericht. Aan al deze communicatiemiddelen wordt geld 

besteed en ik ga er dan ook vanuit dat iedere ouder weet wanneer hij/zij aan de beurt is. U dient zelf 

voor vervanging te zorgen op het moment dat u niet kunt brigadieren. Geen vervanging regelen is 

geen optie, omdat we dan met elkaar een schijnveiligheid creëren die niet ten goede komt aan de 

verkeersveiligheid van onze kinderen.  

Zeggen dat je niet wist dat je moest brigadieren kan ook niet. Je bent zelf verantwoordelijk om dit te 

checken via de website, de mail of sms. Het sms’je komt juist een dag van tevoren, als laatste 

reminder. 

Wel wordt er gekeken om de verkeerssituatie voor de kinderen zo optimaal mogelijk te maken. 

Daarom is er een ouderavond geweest met ouders die zich hebben aangemeld om mee te denken. 

Deze avond was voor mij als nieuwe directeur erg zinvol, omdat er ook andere ideeën werden 

geopperd. Belangrijke uitkomsten die in ieder geval meegenomen worden: 

 Als je moet brigadieren met een leerling van groep 8, dan ben je als volwassene degene die 

de leiding neemt. Niet de kinderen vertellen wanneer je als ouder mag gaan staan, maar de 

volwassene vertelt wanneer het kind mag staan. Het blijkt dat dit ook weleens andersom 

gebeurt… 

 Je kunt als ouders zelf onderling ruilen per dag(deel)! 

 Is het een optie om van 3 naar 2 oversteekplaatsen te gaan? Dit heb ik als directeur 

besproken met VVN en er wordt onderzocht of een onafhankelijke verkeersdeskundige 

hiervoor kan meekijken.  



 Een filmpje (laten) maken van de verkeerssituaties. Dit wordt opgepakt en hier komen we in 

de MR-vergadering op terug.  

 Zijn er ook externe kandidaten die graag willen helpen met brigadieren? Dit punt is 

besproken tijdens de ouderavond. Weet u iemand? Dan kunt u contact opnemen met 

meester Peter. Dit kan op school of via peter.muter@primenius.nl 

 Een van de vragen uit de enquête was een financiële bijdrage, om op die manier niet te 

hoeven brigadieren. Deze oplossing is op dit moment geparkeerd. 20 % van de ouders geeft 

aan dit wel te willen betalen, maar onvoldoende ouders geven aan wel te willen brigadieren 

voor geld. Tevens werd in de ouderavond benoemd, dat het systeem voor iedereen gelijk 

moest zijn. Er is over gesproken en we hebben geconcludeerd dat dit geen oplossing is.  

 Groep 8 zo spoedig mogelijk opleiden als verkeersbrigadiers. Wellicht in de toekomst eind 

groep 7, zodat we vanaf de eerste dag na de zomervakantie kunnen beginnen met 

brigadieren door groep 8. 

 Alle ouders die nog geen cursus hebben gedaan, uitnodigen voor de volgende bijeenkomst. 

Het kan niet zo zijn dat je als ouders niet een cursus volgt, om zo geen brigadier te hoeven 

zijn. Ook hierbij geldt de gezamenlijke verantwoordelijkheid! Mocht u op een cursusavond 

niet kunnen, is er altijd een nieuwe avond. Of je kunt als ouder zelf actie ondernemen om op 

een cursus te gaan. 

 De cursus van de volwassenen afstemmen op de oversteekplaatsen van school. Wellicht er 

ook daadwerkelijk naar toe gaan tijdens de cursus.  

 Een van de ouders gaf aan dat de nieuwe situatie bij de brug juist zorgt voor meer onveilige 

situaties. Dit pak ik op met VVN en de gemeente. 

Met vriendelijke groet,  

 

Peter Muter 

Directeur RK Willibrordschool 

 

 

Vraag 1 - Geef aan in welke groep uw kind(eren) zit(ten) en op welke wijze hij/zij MEESTAL naar school 
gaat/gaan. 

  
Loopt met 

ouder 
Loopt 

zelfstandig 
Fietst zelf 
met ouder 

Fietst 
zelfstandig 

Achter- of 
voorop bij 
ouder op 

fiets 

Gebracht 
en gehaald 

met de 
auto: 

parkeren 
en mee 

naar 
school 

Gebracht 
en gehaald 

met de 
auto: 

uitstappen 
en 

doorrijden 

Response 
Count 

Groep 1 3 0 5 0 7 17 0 32 

Groep 2 3 0 12 0 1 12 1 29 

Groep 3 3 1 15 1 0 10 0 30 

Groep 4 2 0 12 11 0 11 3 39 

Groep 5 3 2 14 9 0 5 1 34 

Groep 6 0 0 3 20 0 3 1 27 

Groep 7 2 0 4 20 0 1 1 28 

Groep 8 0 1 1 12 0 0 1 15 
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Vraag 2 - Maakt/maken uw kind(eren) gebruik van een van de verkeersbrigades? 

  Response Percent Response Count 

Ja, op de Continentenlaan - bij de Aldi 25,7% 36 

Ja, op de Hoofdstraat - bij de brug 21,4% 30 

Ja, op de Esperantolaan - bij de school 40,7% 57 

Nee 20,0% 28 

 

Vraag 3 - Vindt u het belangrijk dat er een verkeersbrigade op de Continentenlaan bij de Aldi is? 

  
Response 

Percent 
Response Count 

Ja 87,1% 122 

Nee, want 12,9% 18 

 

Vraag 4 - Vindt u het belangrijk dat er een verkeersbrigade op de Hoofdstraat bij de brug is? 

  Response Percent Response Count 

Ja 87,9% 123 

Nee, want 12,1% 17 

 

Vraag 5 - Vindt u het belangrijk dat er een verkeersbrigade op de Esperantolaan bij de school is? 

  Response Percent 
Response 

Count 

Ja 83,6% 117 

Nee, want 16,4% 23 

 

 

Vraag 6 - Wat vindt u van het systeem van verplicht brigadieren? 

  Response Percent 
Response 

Count 

Goed, dit is dé manier om de kinderen zelfstandig naar school te 
kunnen laten gaan 

75,2% 100 

Niet goed, want (geef een toelichting) 24,8% 33 

 

Vraag 7 - Zou het systeem van verplicht brigadieren ook anders ingevuld kunnen worden? 

  
Response 
Percent 

Response 
Count 

Nee, handhaaf het huidige systeem dat elke ouder verplicht is om enkele keren 
per jaar te brigadieren 

56,4% 75 

Ja, ik zou er wel (ongeveer) 20 euro per jaar voor over hebben om niet te hoeven 
brigadieren 

20,3% 27 

Anders, nl 23,3% 31 

 



Vraag 8 - Zou u tegen een geringe vergoeding regelmatig willen brigadieren? 

  Response Percent Response Count 

Nee 78,2% 104 

Ja, 1 keer per week 1,5% 2 

Ja, 1 keer per 2 weken 1,5% 2 

Ja, 1 keer per maand 6,0% 8 

Misschien, afhankelijk van 12,8% 17 

 


