
Samen veilig naar school
De basisscholen gaan weer open. Houd 1,5 meter afstand, 
houd je aan de regels en blijf zoveel mogelijk thuis.  

Maandag 11 mei gaan de basisscholen weer open. Sommige scholen 
gaan later open. We moeten ons samen wel aan de 1,5 meter afstand 
houden. In deze informatieflyer staat hoe u als ouders of verzorgers 
hiermee kunt omgaan. Ook leest u informatie over eventuele 
maatregelen om de schoolomgeving ook verkeersveilig te houden. 

Algemene regels voor ouders en kinderen
• Volwassenen: houd 1,5 meter afstand. Blijf als ouder 

zoveel mogelijk thuis, zeker als uw kind zelfstandig naar 
school kan. Brengt u uw kind(eren)? Laat kinderen uit de 
buurt meelopen. 

• Ga lopen of fietsen want dat neemt de minste ruimte in.
• Houd er rekening mee dat bij school vaak weinig ruimte 

is om fietsen te stallen en daarmee 1,5 meter afstand te 
houden. Ga daarom lopen als dat kan.

• Als veel mensen tegelijk gaan fietsen, wordt het in de 
wijk te druk om 1,5 meter afstand te houden.  
Ga daarom lopen als dat kan. 

• Loop en fiets achter elkaar, blijf aan de rechterkant van 
de straat. 

• Mijd drukke routes zodat afstand houden mogelijk blijft.
• Laat kinderen die dat kunnen het laatste stukje alleen 

lopen (of fietsen). Zo komen er zo min mogelijk 
volwassenen in de straat. 

Maatregelen
Elke buurt, elke wijk is anders. Scholen in Den Haag liggen 
soms aan drukke wegen of in smalle straten. In sommige 
smalle straten is het daarom nodig om maatregelen te 
treffen om de situatie rond de school veilig en overzichte-
lijk te houden. 

Zo zijn er smalle straten waar parkeerplekken tijdelijk 
worden opgeheven om  fietsen te stallen. En er zijn 
straten die tijdens de breng- en haaltijden van de kinderen 
tijdelijk worden afgezet. Deze maatregelen zijn nodig om 
de kinderen, de ouders en het personeel veilig van en naar 
school te laten komen. 

In straten waar voldoende ruimte is om 1,5 meter afstand 
te houden worden geen maatregelen genomen.

Kijk op www.denhaag.nl/stadsdelen en 
www.denhaag.nl/coronavirus voor meer informatie.
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