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Primeur tijdens de Week van de Mobiliteit: de eerste schoolstraat in Schilde en 
omstreken 
 
Nu vrijdag 20 september huldigt basisschool Wonderwijzer de eerste schoolstraat in 
Schilde en omstreken in. Die dag vragen ze iedereen om met de fiets of te voet naar school 
te komen. Met deze Strapdag-actie, middenin de Week van de mobiliteit, wil de school 
meer leerlingen én ouders overtuigen om vaker te kiezen voor stappen of trappen. En dat 
is nodig, want de cijfers die GoodPlanet het voorbije schooljaar verzamelde in 17 diverse 
scholen over heel België tonen nog veel ruimte voor verbetering.  

 

 

Foto: De leerlingen van basisschool Wonderwijzer geven elke dag met een druk op de knop aan hoe ze naar school kwamen. 

Download deze persfoto hier in hoge resolutie. 

 



 
 

2 
 

Frank Jagers, communicatiemanager basisschool Wonderwijzer “We zijn als school heel trots op 

onze schoolstraat. Na lang en intensief onderhandelen met het gemeentebestuur verkregen we als 

eerste school in Schilde en omstreken voor de Kerkelei het label van schoolstraat. Vanaf 1 oktober 

is het officieel zover.“ 

Schone lucht en een veilige schoolomgeving 

Basisschool Wonderwijzer is niet aan haar proefstuk toe als het op duurzame mobiliteitsacties 

aankomt. De school organiseert fietsers- en voetgangersrijen, doet fietsexamens, gaat vaak op 

uitstap met de fiets, verplicht fluohesjes en promoot parkings in de schoolomgeving om de 

schoolstraat zoveel mogelijk autovrij te houden. Dit beleid mist zijn effect niet: 30% van de kinderen 

komt nu al met de fiets naar school.        

“Wie zijn kind te voet of met de fiets naar school brengt, draagt actief bij aan een veilige en gezonde 

schoolomgeving. Stappen of trappen is bovendien ook nog eens goed voor je eigen gezondheid en 

die van je kind”, zegt Simon Reijniers, project manager bij GoodPlanet.  

Meer aandacht voor actieve en duurzame mobiliteit  

Het voorbije schooljaar bracht GoodPlanet het 
verplaatsingsgedrag in kaart van meer dan 6800 leerlingen in 17 
diverse scholen in Vlaanderen,  Wallonië en Brussel. Uit deze 
bevraging blijkt dat ouders nog te vaak voor de auto kiezen. 

Meer dan een derde (35%) van de kinderen wordt met de wagen 
naar school gebracht. Gemiddeld 18% van de leerlingen fietst en 
even veel leerlingen gebruiken het openbaar vervoer. 29% gaat te 
voet.  

Simon Reijniers, project manager bij GoodPlanet: “Deze eerste metingen tonen de noodzaak en het 

belang aan van sensibiliserende acties tijdens de Week van de mobiliteit en doorheen het hele 

schooljaar. GoodPlanet ondersteunt scholen dan ook bij het opzetten van de juiste acties, op maat 

van hun leerlingen en met het oog op zoveel mogelijk impact. 

 

Duurzaamheidsacties op maat van de school 

Voor, tijdens en na de Week van de mobiliteit staat er 
aan de ingang van basisschool Wonderwijzer in Schilde 
een paneel met één vraag en vier keuzeknoppen 
opgesteld. Leerlingen drukken elke dag op de knop van 
hun keuze. Met dit innovatief enquêtesysteem brengt 
de school het verplaatsingsgedrag van haar leerlingen in 
kaart.  

Het systeem maakt deel uit de GoodSchool DigiTool, een 
samenwerking tussen GoodPlanet en Proximus. Dit 

online platform biedt scholen de mogelijkheid om eigen data rond mobiliteit, maar ook energie, 
water, afval of voeding, te gebruiken om hun leerlingen te sensibiliseren en concrete acties te 
ondernemen om de school duurzamer te maken. Scholen die ook met het enquêtesysteem aan de 
slag willen, kunnen zich aanmelden via www.goodschooldigitool.be.  

https://youtu.be/2TaL-F7u-54
https://youtu.be/2TaL-F7u-54
http://www.goodschooldigitool.be/
http://www.goodschooldigitool.be/
https://youtu.be/2TaL-F7u-54
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Met de steun van 
 
 

Contact 
Kom zelf kijken hoe de leerlingen al strappend naar school komen en hoe het enquêtesysteem werkt: 
afspraak op 20/9 om 8u voor de inhuldiging van de eerste schoolstraat in Schilde op het adres 

Kerkelei 57, 2970 Schilde. Bedankt om uw aanwezigheid indien mogelijk op voorhand te bevestigen 
via s.reijniers@goodplanet.be   
 

GoodPlanet: Simon Reijniers | 0474 98 04 62 | s.reijniers@goodplanet.be 

Proximus: Fabrice Gansbeke | 0472 05 07 02| fabrice.gansbeke@proximus.com 
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