VERKEERSEDUCATIE
IN DE PROVINCIE GRONINGEN
Activiteiten voor het basisonderwijs, schooljaar 2018 - 2019

Kosteloos verkeerseducatie op uw school

MET VERKEERSLES KUN JE
NIET VROEG GENOEG BEGINNEN
Kinderen nemen al vroeg deel aan het verkeer, fietsend of lopend, op
weg naar school of naar vriendjes. Helaas vinden er nog steeds te veel
ongelukken met jonge kinderen plaats. Daarom is het belangrijk dat ze
geregeld verkeerslessen krijgen en veel oefenen.
Verkeerswijzer Groningen kan hierbij helpen. Dit is een samenwerkings
verband van de gemeenten en de provincie Groningen. Onder deze naam
bieden zij scholen kosteloos (praktische) verkeerseducatie activiteiten aan.
Steeds meer scholen maken hier gebruik van. Het afgelopen jaar nam
86% van de basisscholen met een totaal van 27.000 leerlingen deel aan
één of meer van onze activiteiten. Zo werken wij samen aan een verkeers
veiliger Groningen.
Op verzoek van scholen zijn de mogelijkheden voor schooljaar 2018/2019
uitgebreid. Met name voor midden en onderbouw zijn nieuwe theatervoor
stellingen en praktische activiteiten toegevoegd.
Wilt u activiteiten op uw school laten plaatsvinden? Vanaf dit jaar is het
aanvraagformulier vervangen door een online schoolportaal. In dit portaal
kan elke school activiteiten aanvragen, de eigen gegevens bijhouden, en
ook eigen activiteiten aangeven. Uitleg hierover vindt u in de brief bij deze
brochure en in een bericht dat u per e-mail ontvangt.

Wilt u nog meer informatie of bijvoorbeeld een filmpje zien over één van de
activiteiten? Kijk dan op www.verkeerswijzergroningen.nl (kies: producten).
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STREETWISE
Met het (schoolplein)pakket Streetwise wordt in alle klassen aandacht
besteed aan verkeer. Met elektrische auto’s en lesauto´s, zebrapaden,
verkeerslichten en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk
nagebootst. ANWB Streetwise is opgebouwd uit vier modules passend bij
de leeftijd en ontwikkelfase van basisschoolleerlingen :
●● Toet toet (groep 1 en 2): Een speelse introductie op gevaarherken
ning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van

ACTIVITEITEN
BASISONDERWIJS
SCHOOLBREED

autogordel en autostoeltje. De leerkracht voert dit onderdeel zelf uit.

Voor wie:
groep 1 t/m 8

●● Blik en klik (groep 3 en 4): Verdere behandeling van gevaarherkenning,
veilig oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in
een autostoeltje. Met behulp van de iCheck voert de leerkracht een
indicatieve oogmeting uit.
●● Hallo auto (groep 5 en 6): Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de
remweg van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.

Uitvoerder:
ANWB

Kinderen nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een lesauto en
mogen zelf remmen.
●● Trapvaardig (groep 7 en 8): Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en
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fietsbeheersing. Ook fietsen de leerlingen met een zware rugtas op.
Hiermee worden ze voorbereid op het zelfstandig fietsen naar de
middelbare school.
Daarnaast zijn er digibordlessen beschikbaar ter aanvulling op de
praktijkdag van Streetwise. Deze lessen zijn opgenomen in het Streetwise
pakket. Er is per module één voorbereidende- en één evaluatieles voor op
het digibord beschikbaar.
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HET GRONINGS
VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL
Het Gronings Verkeersveiligheidslabel is een kwaliteitskeurmerk voor
scholen die zich aantoonbaar inzetten voor de verkeersveiligheid van hun
leerlingen. Een school die het verkeersveiligheidslabel heeft behaald, laat
daarmee zien dat verkeerseducatie een structurele plaats in de lessen
inneemt. Een school met dit label geeft verkeerslessen, werkt met actuele

Voor wie:
basisscholen

lesmethoden, betrekt ouders bij verkeerszaken en heeft aandacht voor de
verkeersveiligheid rondom de school en de school-thuisroutes.
Scholen die deelnemen aan het labeltraject krijgen bij de aanschaf van een
nieuwe lesmethode de kosten van het eerste schooljaar vergoed en gaan
voor bij de toewijzing van de activiteiten uit deze brochure.

Uitvoerder:
school zelf en
regiocoördinator

De school bepaalt zelf in welk tempo het label wordt verkregen en krijgt
begeleiding in het traject van een regiocoördinator van Verkeerswijzer
Groningen. In onze brochure Gronings Verkeersveiligheidslabel leest u
meer over het label.
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Voor wie: basisscholen

DE SCHOLEN ZIJN
WEER BEGONNEN
Elk jaar vindt aan het begin van het schooljaar de campagne ‘De
scholen zijn weer begonnen’ van Veilig Verkeer Nederland plaats.

Uitvoerder: school zelf

Met spandoeken worden automobilisten erop attent gemaakt dat
kinderen weer naar school gaan. Voor het schooljaar 2018-2019
gaat de actie op maandag 3 september van start.
U kunt een spandoek (400 x 80 cm) en een set van vijf posters
(50 x 75 cm) bestellen.
Het spandoek mag u alleen op uw eigen terrein ophangen.

VEILIGE SCHOOLOMGEVING

Voor wie:
basisscholen

Auto’s blokkeren de straat voor de school en zorgen voor een onover
zichtelijke situatie. Geparkeerde auto’s nabij de ingang van de school
ontnemen het zicht van naderende automobilisten op kinderen én

Uitvoerder:
werkgroep vanuit
school en VVN

van de kinderen die van het schoolplein komen op naderende auto’s.
Tel daarbij op de fietsen van wachtende ouders, vaak vlak voor het
hek, en de chaos is compleet.
Hoe zorg je in deze situatie voor een veilige schoolomgeving? Dit kan
onder meer door ouders van leerlingen bewust te maken van hun
gedrag in het verkeer. Als ouders samen met school afspraken maken
over parkeren, rijrichting e.d. is het vaak niet meer nodig om de infra
structuur rond de school aan te passen.
Het is belangrijk om ouders te wijzen op hun eigen verantwoorde
lijkheid voor de verkeersveiligheid van de kinderen. Door met alle
betrokkenen naar de situatie rondom de school te kijken, kan een
veiligere schoolomgeving tot stand komen. Veilig Verkeer Nederland
heeft hiervoor een tienstappenplan ontwikkeld, dat de school onder
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begeleiding kan uitvoeren.

FUSIE OF NIEUWBOUW?
Als scholen gaan fuseren, veranderen ook de verkeersstromen. De ervaring leert dat veel ouders en

VERKEERSPLAN

teamleden zich zorgen maken over de verkeersveiligheid rondom het nieuwe gebouw. Daarom is het
zaak om vanaf het begin van het proces hierover na te denken. Het stappenplan van VVN biedt scholen
mogelijkheden na te denken over aspecten als school-thuisroutes, de vervoerswijze en de inrichting van

Verkeersplan “De Rietwierde”

een veilige verkeerssituatie creëren we samen

de schoolomgeving.

fietsers steken over
via de fietsstroken

prof uilkensweg

we parkeren
niet langs de
Hoogeweg

fietsers mengen zich niet
tussen de auto's in de
middenberm

De Rietwierde

hier begint het
voetgangersgebied
waar wij lopen

we parkeren
niet op de
brug van de
Tjariet

- zoen en weg we gebruiken de
kiss & ride niet om
te parkeren

hoogeweg

we parkeren
niet langs de
Joeswerd

• we komen zo veel mogelijk lopend of op de fiets naar school (het aantal parkeerplekken voor ouders is beperkt)
• we rijden stapvoets, we parkeren alleen in de vakken
• we gebruiken de kiss & ride om kinderen er uit te laten, om daarna direct weer door te rijden
• fietsers halen wachtende auto’s niet links of rechts in

In het verkeersplan legt de school afspraken vast op een
plattegrond, zoals bijvoorbeeld de afgesproken rijrichting,

parkeervrije schoolzone, Kiss and Ride-strook, etc.
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LIDMAATSCHAP VERKEERSOUDERS
Verkeersouders vinden de verkeersveiligheid van de schoolomgeving
belangrijk en hebben aandacht voor praktische verkeerslessen. Oefenen is
dé manier om kinderen voor te bereiden op een veilige deelname aan het

Voor wie:
verkeersouders

Uitvoerder:
school zelf

verkeer. Veilig Verkeer Nederland (VVN) helpt de verkeersouder hierbij op
het digitale VVN Verkeersouderplein met adviezen en tips. Iedere school
met een verkeersouder krijgt jaarlijks vijf kant-en-klare actiepakketten
aangeboden die geschikt zijn voor 100 leerlingen.
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Verkeersspel
De vijf pakketten zijn momenteel:
●● Op voeten en fietsen naar school
Organiseer op school een actie die een dag, een week of langer duurt en stimuleer
kinderen lopend of met de fiets naar school te gaan. Het pakket bevat een poster,
handleiding en materiaal voor 100 leerlingen.
●● Zichtbaarheid *)
Het pakket bevat alle materiaal om in de klas aandacht te besteden aan het thema
zichtbaarheid. Met als extraatje een Glow in the dark-sticker voor 100 leerlingen en
spaakkralen voor de winnaars van de kleurplatenwedstrijd en de zichtbaarheids
vlog (groep 7 en 8).
●● Veilig op de fiets
De school krijgt fiets-controlemateriaal voor 100 leerlingen en OK-stickers.
Daarnaast biedt dit pakket mogelijkheden om met de leerlingen afspraken te
maken over veilig gedrag met daarbij 100 gadgets als beloning voor het aangaan
van deze zogenaamde ‘safety-deal’.
●● Verkeersspel *)
Een leuk spel voor in de klas of op het schoolplein. Het pakket bevat zowel een
bordvariant als de optie om het spel “live” te spelen op het schoolplein! Daarnaast
bevat het tips voor nog meer leuke activiteiten.
●● Pakket OK! *)
Om goed gedrag in de schoolomgeving te belonen. De school kiest zelf waar de
positieve aandacht naar uit gaat, zoals parkeergedrag of aan het veilig vervoeren
van kinderen in de auto of achterop de fiets.
(*) VVN kan op verzoek helpen bij de uitvoering op school. VVN Verkeersouders krijgen een
startpakket met onder andere een inlog voor het VVN Verkeersouderplein en een verkeersouderhesje.

ACTIVITEITEN
BASISONDERWIJS
GROEP 1 T/M 8

THEATERVOORSTELLING
PAOLO DE ZEBRATEMMER

SPELEND LEREN FIETSEN:
BASISVAARDIGHEDEN VOOR HET FIETSEN

Deze theatervoorstelling draait om een

De fietsvaardigheidsles voor groep 3 of 4 is gericht op de basisvaardig

zoektocht door het verkeer. Samen met de

heden voor het fietsen. Het programma bestaat uit drie onderdelen:

kinderen uit groep 1 en 2 gaat Paolo op zoek
naar Seef de Zebra. Seef is ontsnapt uit het
circus en Paolo gaat samen met de kinderen
naar hem op zoek. Door goed op te letten
in het verkeer volgen ze samen het spoor
naar Seef en vinden ze hem terug. Tijdens

PAOLO

de zoektocht wordt aandacht besteed aan
afleiding in het verkeer, de functie van een
verkeerslicht, buiten spelen, fietsen op straat,
uitstappen uit een auto en oversteken.

Voor wie: groep 1 en 2
Uitvoerder: Koop&Co

Onderdeel 1:
●● Fietsverhaal bewegen in het verkeer, waarbij kinderen spelenderwijs
leren over verkeerstheorie en veilig verkeersgedrag,
●● Fietsonderdelen benoemen. Kinderen leren zo hun fiets beter

Voor wie:
groep 3 of 4 of
combinatieklas

kennen. Uit welke onderdelen bestaat een fiets? Welke zijn belangrijk
voor de veiligheid en hoe heten ze ook alweer allemaal?
Onderdeel 2:
Fietsvaardigheidsspelletjes met en op de fiets. Hierbij leren kinderen
basisvaardigheden voor het fietsen aan de hand van leuke oefeningen.

Uitvoerder:
Fietsersbond

Onderdeel 3:

THEATERVOORSTELLING
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STOP! LICHT!

Fietsparcours. Met dit fietsparcours voor groepen 3 en 4 leren kinderen
veilig fietsen in hun eigen omgeving. En oefenen zij met afspraken en
regels voor het fietsen.

Voor wie:
groep 1 en 2

Stop!Licht! is een educatieve, humoristische theatervoorstelling voor de groepen

Ter voorbereiding van het lesprogramma komt de fietsdocent op school

1 en 2. Deze leerlingen worden door hun ouders/verzorgers naar school gebracht,

om samen met de leerkracht het programma door te spreken.

maar juist in deze leeftijd leren ze fietsen en zullen ze steeds vaker (samen met
hun ouders) deelnemen aan het drukke verkeer. Op deze leeftijd is het belangrijk
dat ze leren welke regels en afspraken er in het verkeer zijn. Met deze voorstelling
leren kinderen spelenderwijs de regels en afspraken rondom het verkeerslicht.
Behalve het verkeerslicht komen ook andere verkeerszaken aan bod.

Uitvoerder:
Contact
Onderwijsadviesbureau

Het stuk biedt ruimte voor interactie met de kinderen, zowel voor, tijdens, als
na de voorstelling. Er is een lesbrief over de voorstelling beschikbaar , die de
leerkracht voor of na de voorstelling kan behandelen in de klas.
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THEATERVOORSTELLING DE VERKEERSPLANEET
De Verkeersplaneet is een theatervoorstelling voor groep 3 en 4. De pop Spacy komt van de
verkeerde planeet en heeft namens zijn Minister President maar één missie en opdracht: hij moet
met behulp van de kinderen op aarde zijn planeet in een echte verkeersplaneet veranderen. Op
de verkeerde planeet zijn namelijk helemaal géén regels, verkeerslichten, oversteekplaatsen,
verkeersborden, rijbanen enz.
De pop Spacy en een vertegenwoordigster van onze planeet aarde spelen samen diverse korte

Voor wie:
groep 5 en 6

scènes. In iedere scène komt een belangrijke verkeerssituatie naar voren. Zoals op de fiets
voorrang verlenen, oversteken op zebrapaden, gordelgebruik in de auto en spelen in de woonwijk.
Uiteindelijk heeft Spacy genoeg kennis om de verkeerde planeet te veranderen in een ‘verkeers
planeet’. Deze voorstelling is een

REMWEGDEMONSTRATIE

combinatie van poppentheater en
doe-activiteiten, zoals het spel

Hoe snel rijdt een naderende auto en hoeveel tijd en afstand heeft die

‘Ren je bord’.

nodig om te stoppen? Dat leren kinderen bij de remwegdemonstratie.

Uitvoerder:
SBV

De les begint met een gesprek over remafstand, een filmpje en een
reactietest. Buiten krijgen kinderen het verschil te zien van de remweg van
een auto die 30 en één die 50 kilometer per uur rijdt. Vooraf moeten ze

Voor wie: groep 3 en 4

de stopafstand inschatten. Ook ervaren ze wat hun eigen remweg is met
een remproef op de fiets of hard lopend. Verder mogen een paar kinderen
meerijden in de auto, waarbij ze ook het effect van de gordel en losliggende
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Uitvoerder: Koop & Co

bagage kunnen ervaren.

IK STOP VOOR ZEBRA’S ACTIE
FIETSVAARDIGHEIDSLESSEN

Voor wie:
groep 5 of 6 of
combinatieklas

Met fietsvaardigheidslessen leren kinderen deel te nemen aan het verkeer.
De fietslessen zijn bedoeld voor één specifiek jaar, groep 5 of 6. De school
kan kiezen voor fietsvaardigheidslessen, groepsfietsen of een speciaal op
maat gemaakte les. Iedere fietsles bestaat uit een theoretisch deel en een
praktijkdeel. In het theoretische deel is er aandacht voor de verkeersregels.
In het praktijkdeel keuren de leerlingen hun eigen fiets, leggen ze een

Uitvoerder:
Fietsersbond

Voor wie:
groep 5 en 6

speels parcours af (om zo vertrouwd te raken met hun eigen fiets) of ze
oefenen om in een groep te fietsen naar bijvoorbeeld de gymzaal of de

Handig, zo’n zebrapad! Maar dan moeten bestuurders wel even netjes

schooltuintjes.

stoppen. Bij deze activiteit krijgen kinderen uit groep 5 en groep 6 in de

Er is altijd een voorbespreking tussen de Fietsersbond en de groeps
leerkracht over het type les (fietsvaardigheid, groepsfietsen of op maat

Uitvoerder:
VVN

klas voorlichting over het zebrapad. In de vorm van een leuke interactieve
quiz leren de leerlingen hoe ze zich moeten gedragen bij het oversteken

gemaakt). Tijdens dit overleg kan de leerkracht ook specifieke wensen

van een zebrapad. Aan het eind van de les knutselen alle leerlingen een

aangeven, en speciale situaties rondom de school bespreken.

zebramasker.
Daarnaast voeren een aantal leerlingen, onder begeleiding van de
VVN-docent en ouders, een ludieke beloningsactie uit bij het zebrapad
in de buurt van hun school. Tijdens de actie bedanken de kinderen auto
mobilisten en fietsers voor het stoppen bij het zebrapad. De actie vindt
plaats een half uur voor het uitgaan van de school tot maximaal een
kwartier na die tijd. Zo zorgen we samen voor een veiligere oversteek!
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THEATERVOORSTELLING

OVERSTEKEND WILD

Overstekend Wild is een interactieve theatervoorstelling die
kinderen en volwassenen betrekt bij keuzes in het verkeer. De
spelleider vraagt de leerlingen om hulp: wie brengt zijn of haar
kind het veiligst naar school? Er wordt een keuze gemaakt en
twee ouders gaan tenslotte op weg. Gaat dit goed? Of kan het
beter, anders en veiliger? Tijdens het spel grijpen de leerlingen
in en geven aan hoe het anders kan. Het spel wordt aangepast
en de acteurs nemen de aanwijzingen van de leerlingen over.
Ook spelen kinderen een aantal scenes mee. Leerlingen worden
spelenderwijs uitgenodigd tot zelfstandig nadenken over
oorzaak/gevolg-relaties in het verkeer en tot het nemen van
verantwoordelijkheid voor hun keuzes.

Voor wie: groep 5 en 6
Uitvoerder: Nederlands Verkeerstheater
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AANDACHT VOOR BLINDEN EN
SLECHTZIENDEN IN HET VERKEER

VAN 8 NAAR 1
Na elke zomervakantie gaan duizenden nieuwe brugklas

De Oogvereniging biedt verkeerslessen aan voor basisschoolleerlingen

sers naar een nieuwe school Dit betekent een nieuwe

die zich voorbereiden op het verkeersexamen. Een blinde of slechtziende

route en onbekende, soms gevaarlijke verkeerssituaties.

ervaringsdeskundige (met of zonder geleidehond) komt in de klas vertellen

Met het lespakket ‘Van 8 naar 1’ kunnen leerlingen

over de betekenis van de witte stok en hoe blinden of slechtzienden hun

uit groep 8 oefenen met de route naar hun nieuwe

weg in het verkeer vinden.

middelbare school. Naast de route op de fiets komt ook

Wanneer een blinde of slechtziende met een witte stok de straat wil

het openbaar vervoer aan bod.

oversteken, moeten de andere weggebruikers hem voorrang verlenen. Veel

Voor wie:
groep 8

In deze speciale uitgaven van de Jeugd

weggebruikers blijken deze verkeersregel niet te kennen. Dit levert soms

verkeerskrant staan opdrachten over

gevaarlijke situaties op.

lastige situaties op de nieuwe route, over

Leerlingen kunnen met een maskertje of simulatiebril ook zelf een route

veilig en onveilig fietsen, een veilige fiets

met de witte stok lopen. Zo kunnen ze zelf ervaren hoe het is om als

en fietsen in groepen. Leerlingen kunnen

blinde of slechtziende je weg te vinden en op andere zintuigen te moeten

hier zelfstandig of in groepjes mee aan

vertrouwen.

de slag. Bij de praktijkopdrachten is hulp

Uitvoerder:
school zelf

van leerkrachten en/of (verkeers)ouders

Voor wie:
groep 7 en 8

noodzakelijk.

Met deze les leren de leerlingen niet alleen een belangrijke regel uit het
landelijke verkeersexamen kennen; ze krijgen ook inzicht in hoe blinden en
slechtzienden aan onze visueel ingestelde samenleving deelnemen.

Uitvoerder:
Oogvereniging
Groningen

In een voorbespreking kan de les met de leerkracht nader worden
afgestemd.

LESBRIEF
TEGELIJK GROEN
VOOR FIETSERS
In de stad Groningen krijgen veel leerlingen op weg naar school, of

Voor wie:
groep 7 en 8

toekomstige middelbare school, te maken met speciale kruispunten,
waarop alle richtingen tegelijk groen licht krijgen. Hier gelden geen
duidelijke voorrangsregels en dat is voor veel leerlingen wennen. Daarom
heeft Verkeerswijzer Groningen een interactieve lesbrief ontwikkeld,
waarbij de leerlingen zelf in gesprek gaan over de beste handelswijze, over

Uitvoerder:
school zelf

Voor wie:
groep 7 en 8

Uitvoerder:
Chauffeurs
vereniging
Friesland of
TLN-SUEZ

DODE

HOEK

VOORLICHTING DODE HOEK BIJ VRACHTWAGENS

Tijdens de verkeersles over de dode hoek bij vrachtauto’s beleven

de verkeersregels en over mogelijke afspraken. Hiermee kan geoefend

leerlingen op een leuke manier de gevaren van vrachtauto’s in het verkeer.

worden op het schoolplein. De lesbrief is te bekijken op

Ze kunnen zelf ervaren wat een chauffeur wel en niet ziet in het verkeer.

www.verkeerswijzergroningen.nl.

Dit gebeurt met een lesprogramma in de klas en in een echte vrachtauto
onder leiding van een speciaal hiervoor getrainde rij-instructeur. Het
lesprogramma is geschikt voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Voor
dit project zijn drie vrachtauto’s inzetbaar. Een vuilnisauto, een vrachtauto
met een klaslokaal in de trailer en een vrachtauto met praktijkruimte in de
trailer. Toewijzing van het type vrachtauto vindt plaats op basis van beschik
baarheid.
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VEILIG OMGAAN MET
OPVALLEND LANDBOUWVERKEER (VOMOL)
Wat zijn de gevaren van landbouwverkeer op de weg en hoe kun je daarmee omgaan? Tijdens de
verkeersles van VOMOL (Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer) ervaren kinderen zelf
wat de chauffeur ziet en waar je wel en niet zou moeten fietsen.
Voorafgaand aan de lessen krijgt de school een pakket met materialen overhandigd. In de week
van het educatieprogramma krijgen de kinderen een opdrachtkaart over opvallend landbouw
verkeer mee naar huis die ze vier dagen lang samen met hun ouders/verzorgers bijhouden. Op de
laatste, vijfde, dag volgt een klassikale les en brengen ze een bezoek aan de landbouwvoertuigen
die bij school komen.

Voor wie:
groep 7 en 8
Uitvoerder:
AOC Terra en Cumela

Veilig
Veilignaar
naarde
debrugklas
brugklas
Dat
Datdoe
doejejezo!
zo!

Voor wie: groep 7 en 8
Uitvoerder: school zelf of lokale
VVN afdeling

THEORETISCH VERKEERSEXAMEN

Voor wie:
groep 8

Tijdens het schriftelijk verkeersexamen van Veilig
Verkeer Nederland wordt getoetst of de leerlingen
de kennis op het gebied van verkeer beheersen

Tips
Tips
voor jou en
voor jou en
je ouders
je ouders

en voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties.

Uitvoerder:
School zelf

De school kan het examen zelf bestellen via de
webwinkel van VVN. Net als bij alle andere activi
teiten neemt VerkeerswijzerGroningen ook hier de
kosten voor haar rekening. Valt uw school in één van

FOLDER VEILIG NAAR DE BRUGKLAS

deze gemeenten: Grootegast, De Marne, Eemsmond,
Bedum, Loppersum, Stadskanaal, Veendam, Midden-Groningen? Hier is

In de folder Veilig naar de brugklas, Dat doe je zo! staan o.a. tips over veilig
fietsen in de groep, aan welke eisen de fiets moet voldoen, vuistregels voor de
Iedereen veilig over straat
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Iedereen veilig over straat

dode hoek van vrachtverkeer en tips voor ouders om de route samen met hun

een lokale VVN afdeling actief. Stem dan de taken en werkwijze met hen af.
Een lijst met namen van contactpersonen van afdelingen vindt u op
www.verkeerswijzergroningen.nl/product/verkeersexamens

kind te oefenen. Deze folder kunt u meegeven aan de leerlingen van groep 8
en is ook op www.verkeerswijzergroningen.nl te bekijken.

OP DE FIETS? EVEN NIETS…

PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN
Tijdens het VVN praktisch verkeersexamen wordt getoetst of leerlingen de
opgedane verkeerskennis goed kunnen toepassen in het echte verkeer. Valt

Voor wie:
groep 7 en 8

Uitvoerder:
VVN en
Traffic Skills

19

Veel mensen - volwassen en kinderen - bellen, whatsappen of luisteren

uw school in één van deze gemeenten: Grootegast, De Marne, Eemsmond,

muziek op de fiets. Beter van niet! ‘Op de fiets? Even niets…’ is een inter

Bedum, Loppersum, Stadskanaal, Veendam, Midden-Groningen? In dat

actieve verkeersles voor leerlingen van groep 7 en 8. Daarbij gaan we

geval organiseren de vrijwilligers van de lokale VVN-afdeling het examen.

met de leerlingen in gesprek over verkeersgedrag. Wat zijn de gevolgen

Stem dan de taken en werkwijze met hen af.

van bellen, sms’en en muziek luisteren in het verkeer? Hierbij wordt aan

Een lijst met namen van contactpersonen van afdelingen vindt u op

de hand van een aantal filmpjes gediscussieerd over de gevaren van

www. verkeerswijzergroningen.nl/product/verkeersexamens. Is er

afleiding op de fiets. Met behulp van de fietssimulator kunnen ze ervaren

geen lokale afdeling actief binnen uw gemeente en wil uw school toch

wat het effect is van appen op de fiets. Gezamenlijk wordt besproken

deelnemen aan het verkeersexamen? Meld u aan en wij proberen het

wat wenselijk gedrag is en hoe ze zich zo kunnen gaan gedragen.

praktisch verkeersexamen uitgevoerd te krijgen binnen uw gemeente.

Voor wie:
groep 7 en 8

Uitvoerder:
VVN en/of school
zelf

MEER WETEN?
Als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen met de regiocoördinator.
Of kijk op onze website: www.verkeerswijzergroningen.nl
REGIOCOÖRDINATOR NOORD
Foppe Jorna
T: 050-752 7126
E: rcnoord@verkeerswijzergroningen.nl
Voor de gemeenten:
Leek, Marum, Grootegast, Zuidhorn, De Marne, Eemsmond, Bedum, Winsum, Loppersum,
Appingedam, Delfzijl
REGIOCOÖRDINATOR CENTRAAL
Janny Brinksma
T: 050-316 4253
E: rccentraal@verkeerswijzergroningen.nl
Voor de gemeenten:
Groningen, Haren, Ten Boer, Midden-Groningen
REGIOCOÖRDINATOR ZUID
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Ingrid van der Tuin
T: 050 - 752 7127
E: rczuid@verkeerswijzergroningen.nl
Voor de gemeenten:
Veendam, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Westerwolde

COLOFON
Dit is een uitgave van het Verkeer- en Vervoerberaad
Groningen (VVB).
In het VVB werken Provincie Groningen,
Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland,
de Groninger gemeenten, Openbaar Ministerie,
Politie Eenheid Noord en een aantal maatschappelijke
organisaties samen aan de verbetering van
de verkeersleefbaarheid (bereikbaarheid en
verkeersveiligheid) in de provincie Groningen.
ADRES:
St. Jansstraat 4 • Postbus 610 • 9700 AP Groningen
Secretariaat VVB / VerkeerswijzerGroningen
Telefoon (050) 3164608
Email: info@verkeerswijzergroningen.nl
Website: www.verkeerswijzergroningen.nl

ONTWERP EN TECHNISCHE UITVOERING:
Grafisch centrum Provincie Groningen
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