Evaluatie Schoolstraten in Herenthout: Vragenlijst voor de leerlingen
Vanaf 23 maart 2022 zijn er in Herenthout 4 schoolstraten. Dit proefproject is
opgestart door een samenwerking met de verschillende scholen, het bestuur, de
politie en het Octopusplan.
Ook jouw mening over de schoolstraten wil het gemeentebestuur weten. Bij
sommige vragen mag je zelf iets invullen, maar het moet niet. Aan het einde van de
vragenlijst mag je andere ervaringen die je hebt met de schoolstraten invullen.
Kan je dit in te vullen tegen 27 juni 2022? En bezorg het ingevulde exemplaar aan je leerkracht.
Hartelijk dank voor je medewerking.

1. Naar welke school ga je?
VBS De Luchtballon
BS ’t Klavertje
GBS ‘t Klavertje
2. Hoe ver woon je van de school?
….. km
3. Hoe ga je meestal naar school?
Te voet, met de step, met rolschaatsen of skateboard
Met de fiets
Met de schoolbus
Met de auto
4. Was de informatie die je kreeg over de schoolstraat voor jou duidelijk?
Ja
Nee. Vul hieronder in wat niet duidelijk was.
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5. Wat vind je ervan dat auto’s niet meer aan schoolpoort mogen komen bij het begin en einde
van de schooldag?
Super leuk
Leuk
Niet leuk

6. Waarom vind je dit leuk?
Er is meer plaats om te stappen aan de schoolpoort.
Er is meer plaats om te fietsen aan de schoolpoort.
Ik kan gemakkelijker een babbeltje doen met vriendjes of vriendinnetjes.
Er staan geen auto’s meer verkeerd geparkeerd.
Iets anders:

7. Waarom vind je dit niet leuk?
Aan de schoolpoort komen nog steeds auto’s.
Er is veel drukker autoverkeer op andere plaatsen rond de school.
Iets anders:
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8. Wat was er vervelend aan de schoolpoort voordat er een schoolstraat was?
Teveel auto’s die in de straat
Teveel auto’s die te snel reden
Geparkeerde auto’s op een fietspad, zebrapad of een voetpad
Auto’s die stilstonden waarvan de motor nog opstond
Teveel fietsers
Teveel voetgangers
Iets anders:

Niets

9. Wat is er nu vervelend in de schoolstraat?
Er rijden nog steeds auto’s door de straat.
Teveel geparkeerde auto’s aan de schoolpoort.
Teveel fietsers
Teveel voetgangers
Iets anders:

Niets
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10. Welke problemen waren er in de buurt van de school voor de schoolstraten?
Veel te druk verkeer.
Te weinig plaats voor mij als fietser.
Te weinig plaats voor mij als voetganger.
Ik kon soms moeilijk oversteken door het drukke verkeer.
Een ander probleem:

Niets

11. Wat kan er beter aan de schoolstraat?
Ik zou willen dat er nog meer straten rond de school een schoolstraat worden.
Ik wil nog wat meer uitleg over de schoolstraat.
Ik wil dat er iemand aan het nadarhek staat om alles wat in het oog te houden.
Ik wil dat de politie meer een oogje in het zeil houdt.
Iets anders:

Niets

12. Ik wil dat de schoolstraten blijven?
Ja
Nee
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