
 

 
 
Organisatie fietspooling 
 

De fietsen worden ’s morgens al per fietspoolgroep in de voorziene zone in de juiste fietsenrekken 

geplaatst (volgens de gemaakte afspraken met de verantwoordelijke van de fietspoolgroepen).  

• Noordpool-Molentje - zone 1 – oranje 

• Henningenlaan-Hofdreef - zone 2 – blauw 

• Marsweg-Neervenweg - zone 3 – rood 

• Molenakker - zone 4 – oranje 

• Brechtseweg-Dorens - zone 5 – paars 

• Zuidhoek - zone 6 – groen 

• Terbeek – zone 7 – roos 

• Hoogstraatseweg – zone 8 - fuchsia 

 
1. Groep Noordpool-Molentje 

 

Naar school 

• Verzamelen: Mgr. Van Dijcklaan 8 

• Vertrek: om 8.05u. 

• Route: 

We vertrekken in de Mgr. Van Dijcklaan aan nummer 8. We rijden vervolgens naar de Mgr. 

Jansenlaan. Bij nummer 3 sluiten de kinderen van de Mgr. Jansenlaan aan. 

We draaien links de Molenbosweg in. (Voorrang aan rechts!) 

Onder begeleiding het kruispunt met de Heikenweg (opgelet!) oversteken, rechtdoor de 

Leemstraat in. Hier sluit de derde groep zich aan. Verderop draaien we links de Doelweg in. 

Opgepast, verkeer dat van de andere kant komt heeft voorrang. Op het einde van de 

Doelweg stopt de groep, begeleider zet de kinderen over en we draaien links de Oud 

Dorpsstraat in, vervolgens rechts de Koning Boudewijnlaan in en via de Visserij naar de 

fietsenstalling van de school.        

       



Naar huis  

• Verzamelen: aan de fietsenstalling op vaste plaatsen.  

• Route: 

Een poolbegeleider rijdt voorop, via de Koning Boudewijnlaan naar de Oud Dorpsstraat, daar 

steekt de juf de groep over. We fietsen links richting Hofdreef, vervolgens rechts de Doelweg 

in. Via de Leemstraat tot aan het grote kruispunt met de Heikenweg (opgelet!), rechtdoor de 

Molenbosweg volgen, rechts naar de Mgr Jansenlaan. Op het einde van de Mgr. Jansenlaan 

opletten voor verkeer dat van rechts komt. 

Voor meer info betreffende deze fietspoolgroep kan u contact opnemen 

via noordpool@blokje.be. 

 

 

2. Groep Henningenlaan-Hofdreef 

  

Naar school:  

• Verzamelen: aan ‘t pleintje in de Henningenlaan.  

• Vertrek: om 8.10u. Iedereen heeft een vaste plaats in de rij. 

• Route: 

We rijden richting kruisdreef, de poolbegeleider rijdt mee vooraan en kijkt mee uit voor 

verkeer. We verlenen voorrang aan rechts en draaien links de Kruisdreef in. Op het einde 

rechts afslaan in de Hofdreef (fietsers van de Hofdreef sluiten aan) tot aan de Oud-

Dorpsstraat. Opgelet aan dit kruispunt! Oud Dorpsstraat verder volgen, vervolgens rechts de 

Koning Boudewijnlaan in en via de Visserij naar de fietsenstalling van de school.         

  

 

Naar huis:   

• Verzamelen: aan de fietsenstalling op vaste plaatsen.  

• Route: 

Een poolbegeleider rijdt voorop, via de Koning Boudewijnlaan naar de Oud Dorpsstraat, daar 

steekt de juf de groep over. We fietsen links richting Hofdreef. Aan het kruispunt met de 

Dijkweg voorzichtig zijn, indien nodig voorrang verlenen!  

Rechtdoor in de Hofdreef. De Kruisdreef indraaien (voorrang verlenen aan rechts en grote 

bocht naar links nemen). Rechts afdraaien in de Henningenlaan.  

               

              Voor meer info betreffende deze fietspoolgroep kan u contact opnemen via  

              henningenlaan-hofdreef@blokje.be. 
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3. Groep Marsweg/Neerven 

 

Naar school 

• Verzamelen: vooraan in de Marsweg, kruispunt met Neervenweg. 

• Vertrek: om 8.10u. 

• Route: 

In de Marsweg rijden de poolers per 2. Aan de Bareelstraat afstappen en te voet oversteken 

naar het kleuterpaadje. In het kleuterpaadje houden we rekening met andere voetgangers 

en fietsers. Einde kleuterpaadje: afstappen en via het zebrapad oversteken. Via het Burg.Van 

Looverenplein tot aan de Brechtseweg, aan het zebrapad oversteken en verder te voet over 

het voetpad tot aan de gemachtigd opzichter. Oversteken in de Pastoriestraat en fietsen 

plaatsen in de fietsenstalling. 

  

Naar huis 

• Poolbegeleiders halen de kinderen af op de speelplaats en gaan met een juf langs de 

Pastoriestraat naar de fietsenstallingen. De leerlingen van L1-2 zijn reeds daar. Opstellen in 

de Pastoriestraat. Eén poolbegeleider rijdt eerst, een andere poolbegeleider sluit de rij af. 

• Een juf helpt mee oversteken aan de kerk. Te voet verder gaan naar het zebrapad aan de 

Brechtseweg. Een poolbegeleider helpt mee oversteken. Iemand van L6 rijdt via het Burg.Van 

Looverenplein voorop tot aan het kleuterpaadje. De 2 poolbegeleiders volgen. Oversteken 

naar het kleuterpaadje aan zebrapad. Aan het einde van het kleuterpaadje wacht de groep 

uiterst rechts. Een begeleider helpt mee oversteken in de Bareelstraat. Sommigen rijden via 

de Gasthofweg naar huis. De rest rijdt verder mee tot de Marsweg of Meerweydelaan. De 

overigen rijden verder. Aan de Neervenweg helpt een begeleider mee oversteken. 

 

             Voor meer info betreffende deze fietspoolgroep kan u contact opnemen             

             via marswegneerven@blokje.be. 

  

 

4. Groep Molenakkerstraat 

  

Naar school 

• Verzamelen: Molenakkerstraat 35 

• Vertrek: om 8.05u. 
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• Route: 

Vanuit de Molenakkerstraat links de Bareelstraat inrijden (voorrang aan rechts!). Bareelstraat 

volgen tot aan Palmbosstraat, daar naar rechts. Aan het einde van Palmbosstraat afstappen 

en te voet verder tot aan zebrapad Brechtseweg. Aan het zebrapad oversteken en verder te 

voet over het voetpad tot aan de gemachtigd opzichter. Oversteken in de Pastoriestraat en 

fietsen plaatsen in de fietsenstalling. 

 

Naar huis 

• Poolbegeleiders halen de kinderen af op de speelplaats en gaan met een juf langs de 

Pastoriestraat naar de fietsenstallingen. De leerlingen van L1-2 zijn reeds daar. Opstellen in 

de Pastoriestraat. Eén poolbegeleider rijdt eerst, een andere poolbegeleider sluit de rij af. 

• Een juf helpt mee oversteken aan de kerk. Te voet verder gaan naar het zebrapad aan de 

Brechtseweg. Een poolbegeleider helpt mee oversteken. Iemand van L6 rijdt voorop en volgt 

Palmbosstraat tot op het einde. Daar wachten op poolbegeleider die voorrang van rechts in 

de gaten houdt en links laat afdraaien in de Bareelstraat. Bareelstraat volgen tot aan 

Molenakkerstraat. 

 

             Voor meer info betreffende deze fietspoolgroep kan u contact opnemen                 

             via molenakker@blokje.be.  

 

 

5. Groep Brechtseweg - Dorens 

 

Voor meer info betreffende deze fietspoolgroep kan u contact opnemen via  

brechtseweg-dorens@blokje.be. 

  

 

6. Groep Zuidhoek 

 

Voor meer info betreffende deze fietspoolgroep kan u contact opnemen via  

zuidhoek@blokje.be. 

 

7. Groep Terbeek 

Deze groep werd bij de start van het schooljaar 2019-2020 nieuw opgericht! 

Zij vertrekken met een zestal kinderen maar andere kinderen en ouders van de zone Terbeek, 
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Maxburgdreef, Hoogstraatseweg… en omgeving zijn zeker welkom om mee te rijden! 

Voor meer info betreffende deze fietspoolgroep kan u contact opnemen via  

terbeek@blokje.be. 

 

 

Naar school: 
 

Verzamelen: Bushokje Terbeek (Hoogstraatseweg) 
Vertrek: 07.55u 
Route: 
Het oudste kind rijdt vooraan, de poolbegeleider rijdt achteraan.We vertrekken aan het bushokje 
op Terbeek (Hoogstraatseweg). We rijden via de Hoogstraatseweg naar de Weverstraat. De 
kinderen wachten ter hoogte van de Weverstraat. Onder begeleiding steken we de Weverstraat 
over richting de Warandestraat. Aan het einde van de straat draaien we rechts de Pastoriestraat 
in.  
De begeleider zet de kinderen van L1 en L2 af aan de fietsenrekken in de Pastoriestraat. De 
kinderen van blokje blauw rijden verder via de pastoriestraat naar de Visserij. 
Aan de groene poort stappen zij af, wandelen met hun fiets aan de hand rechts van het 
schoolgebouw. Zij gaan door het zwarte poortje en parkeren hun fiets in de fietsenstalling. 

 
Naar huis: 
 

Verzamelen: In de pastoriestraat op vaste plaatsen 
Route:  
Poolbegeleider haalt de kinderen op aan de desbetreffende zone blokje blauw. Met fiets aan 
de hand wandelen we richting Pastoriestraat. De juf begeidt de kinderen van L1 en L2 naar de 
fietsenrekken van de Pastoriestraat. Hier verzamelen we op een vaste plaats. 
Het oudste kind rijdt vooraan, de poolbegeleider rijdt achteraan. 
De juf steekt de groep over aan het zebrapad richting de kapelstraat. We rijden via de 
Hoogstraatseweg richting Terbeek. 

 

 

8. Groep Hoogstraatseweg 
 
Nieuw sinds half september 2019-2020! 

Naar school:  

• Verzamelen: Fietspad Hoogstraatseweg ter hoogte van Beemdenweg.  

• Vertrek: om 8u10 

• Route: 

Hoogstraatseweg tot aan Weverstraat. Rechts de Weverstraat indraaien en volgen tot aan 
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Kon. Fabiolalaan. Kruispunt met Kon. Boudewijnlaan voorbij rijden en via paadje naar 

fietsenstalling van de school (poortje aan de zijkant). Kinderen van L1-2 stappen via kerkweg 

naar vestiging Kapelstraat. 

  

Naar huis:   

• Verzamelen: aan de fietsenstalling op vaste plaatsen.  

• Route: 

Een poolbegeleider rijdt voorop, via paadje naar de Kon. Fabiolaan, volgen tot aan de 

Weverstraat. Rechts afdraaien en Weverstraat volgen tot aan kruispunt met 

Hoogstraatseweg (aan kapelletje). Poolbegeleider laat kinderen oversteken. Via fietspad 

Hoogstraatseweg huiswaarts. 

               

              Voor meer info betreffende deze fietspoolgroep kan u contact opnemen via  

              hoogstraatseweg@blokje.be. 
 

mailto:hoogstraatseweg@blokje.be

	Organisatie fietspooling

