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Evaluatie schoolstraat Pius X 
 
In juni 2016 sloegen VBS Pius X en de Stad Kortrijk de handen in elkaar om een eerste experiment met de schoolstraat 
op te zetten tijdens de week van de mobiliteit (19 tot 23 september). De schoolstraat zorgde voor een aangename en 
rustige sfeer en we stellen vast dat het experiment duidelijk een positief effect heeft op de verkeersveiligheid in de 
directe schoolomgeving. 
Via een bevraging polsten we bij kinderen, ouders, leerkrachten en buurt naar hun beleving van het proefproject. Alle 
partijen beschouwen het experiment meer dan geslaagd en we merken dat de schoolstraat op een grote gedragenheid 
kan rekenen. De kans is groot dat we de schoolstraat in Pius X permanent invoeren. Hieronder vind je een samenvatting 
van de belangrijkste resultaten. 

Hoeveel deelnemers zijn bereikt? 

Ongeveer de helft van de deelnemers aan de bevraging zijn kinderen. De andere helft zijn ouders. Daarnaast vulden ook 
enkele leerkrachten en buurtbewoners de vragenlijst in. 

 
 

 

Aantal deelnemers bevraging 

buurtbewoner1 6 

leerkracht 5 

leerling2 140 

ouder3 153 

totaal 304 

 

                                                                 
1 Alle buurtbewoners van Sint-Elooisdreef (deel schoolstraat, 12 adressen) kregen een evaluatieformulier in de bus 
2 VBS Pius X heeft 254 leerlingen waarvan 82 kleuters en 172 kinderen uit het lager onderwijs 
3 De school bereikt in totaal 180 gezinnen 
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Is de schoolstraat een positief initiatief? 

Bijna alle betrokkenen  vinden de schoolstraat en positief initiatief(95%). Alle buurtbewoners en leerkrachten zijn 
enthousiast. Ook 137 van de 140 leerlingen zijn positief (98%). Bij de ouders vinden 138 van de 143 ouders de 
schoolstraat een positief initiatief. 
 

 
Vind je de schoolstraat een positief initiatief  ja neen 

buurtbewoner 6 0 

leerkracht 5 0 

leerling 137 3 

ouder 138 13 

totaal 286 16 

 

 

Hoe komen kinderen en ouders naar school? 

Tijdens de korte proefweek merken we een kleine verschuiving in hoe ouders en kinderen naar school komen. De 
meeste kinderen en ouders komen te voet of met de fiets. Een kleine helft komt met de auto. 
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Kan de schoolstraat permanent ingevoerd worden? 

Een overgrote meerderheid van de kinderen, ouders, leerkrachten en buurtbewoners is voorstander om de schoolstraat 
permanent in te voeren (85%).  

 

Doorstart 

In de periode tussen de herfst- en de kerstvakantie zetten we de schoolstraat in de Sint-Elooisdreef verder. Daarna volgt 
opnieuw een evaluatie. We sturen de uren van de schoolstraat lichtjes bij:  

 ’s morgens: van 08:25 tot 08:40 (5 min. korter). 

 ’s avonds: van 15:50 tot 16:10 (10 min. korter). Op vrijdag is dat een uur vroeger (14:50 tot 15:10) 

 ‘s middags (enkel woensdag): van 11u40 tot 12u00 
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