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 Een (verkeers)veilige start 

De scholen zijn weer begonnen. Wat zal het wennen zijn om elkaar weer dagelijks te 

zien en spreken, om weer lessen te verzorgen voor complete klassen en weer live 

contact te hebben… Al is dat wellicht nog steeds met wat meer afstand dan voorheen.  

Verkeer & Meer wil graag bijdragen aan een leerzame, positieve en (verkeers)veilige 

start van het schooljaar 2020-2021. In deze nieuwsbrief brengen we je graag op de 

hoogte van ons verkeerseducatieaanbod voor het komende schooljaar.    

  

 Aanmelden verkeerseducatieprojecten schooljaar 2020-2021 

Ook dit schooljaar mogen wij weer volledig kosteloos verkeerseducatieprojecten 

aanbieden bij jullie op school. In de lessen besteden we bijvoorbeeld aandacht aan 

afleiding in het verkeer of sparren we met leerlingen over hun houding in het verkeer. In 

het overzicht onderaan de nieuwsbrief vind je ons complete aanbod in een notendop. 

Sommige projecten en periodes raken snel vol, we adviseren je dan ook je klassen of 

leerlaag zo snel mogelijk aan te melden via www.verkeerenmeer.nl/educatieaanbod/ 

 

 Week van het Verkeer 

Van 8 tot en met 12 maart 2021 organiseren we voor de tweede keer een Week van het 

Verkeer in het voortgezet onderwijs. Deze week staat in het teken van 

verkeersbewustwording, met inspirerende verkeerseducatieprojecten en… met een 

verrassing voor de deelnemende scholen! Zo verwelkomden drie scholen in de 

Vervoerregio Amsterdam afgelopen maart breakdancecollectief 155 voor een geweldige 

dansact met kleine motortjes. Heeft jouw school interesse in spektakel, in een mooie 

invulling van bijvoorbeeld een projectweek en in deelname aan de Week van het Verkeer? 

Mail dan naar: j.vlastuin@vervoerregio.nl      

 

 Krijtuitingen  

Veel scholen in de Vervoerregio Amsterdam hebben enthousiast gereageerd op ons 

aanbod krijtuitingen te plaatsen op de schoolpleinen of toegangspaden van en naar 

http://www.verkeerenmeer.nl/educatieaanbod/
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fietsenstallingen bij school. De uitingen worden geplaatst in de week van 31 augustus tot 

en met 4 september. De uitingen zijn tijdelijk zichtbaar en maken leerlingen alert op de 

gevaren van afleiding in het verkeer (MONO-campagne).    

 

 Website  

Onze website www.verkeerenmeer.nl is vernieuwd. Onder het tabblad 

‘Educatieaanbod’ vind je een totaaloverzicht van onze lessen en projecten in het 

voortgezet onderwijs. Neem eens een kijkje of laat het ons weten als je meer info wil 

ontvangen over ons aanbod in het voortgezet onderwijs. Contact? Mail: 

j.vlastuin@vervoerregio.nl.    
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PROJECT DOELGROEP MEER INFO 

Sterk op reis:  
Praktische kennismaking 
met reizen met het ov. 

Pro/vso https://www.verkeerenmeer.nl/educatieaanbod/voortgezet-
onderwijs/sterk-op-reis/ 

Studio Flits!: 
Groepsgesprek, 
simulatievideo en 
fotostrip maken  

Pro/vso klas 1, 2, 3, 4 https://www.verkeerenmeer.nl/educatieaanbod/voortgezet-
onderwijs/studio-flits/ 

Theorie- en 
praktijklessen bromfiets 

Pro/vso klas 3, 4 https://www.verkeerenmeer.nl/educatieaanbod/voortgezet-
onderwijs/theorie-en-praktijklessen-bromfiets-praktijkonderwijs/ 

Alles onder controle: 
Lespakket voor 
beginnende 
scooterrijders en 
bromfietsers. 

Vmbo/pro/vso https://www.verkeerenmeer.nl/educatieaanbod/voortgezet-
onderwijs/alles-onder-controle/ 

De Campagnefabriek: 
Leerlingen bedenken 
campagne rond een 
actueel verkeersthema. 

Vmbo/havo/vwo klas 1 t/m 4  https://www.verkeerenmeer.nl/educatieaanbod/voortgezet-
onderwijs/de-campagnefabriek/ 

Your Message: 
Groepsgesprek, 
simulatievideo, quiz en 
campagneposter maken. 

Bovenbouw vso, pro, vmbo, 
havo, vwo 

https://www.verkeerenmeer.nl/educatieaanbod/voortgezet-
onderwijs/your-message/ 

Kruispunt:  
Debatsessie (grote 
groepen) met 
competitie-element. 

Vmbo/havo/vwo klas 1 t/m 6 https://www.verkeerenmeer.nl/educatieaanbod/voortgezet-
onderwijs/kruispunt/ 

Kruispunt-S:  
Debatsessie (klassikaal) 
met competitie-element. 

Vmbo/havo/vwo klas 1 t/m 6 https://www.verkeerenmeer.nl/educatieaanbod/voortgezet-
onderwijs/kruispunt-s/ 

The Battle: 
Klassikale strijd om titel 
‘Baas in het verkeer!’ 

Vmbo/havo/vwo 1 t/m 4 https://www.verkeerenmeer.nl/educatieaanbod/voortgezet-
onderwijs/the-battle/ 

Social Detectives: 
Actieve les waarbij 
leerlingen de toedracht 
onderzoeken van een 
fietsongeluk. 

Pro/vso/vmbo/havo/vwo klas 
1, 2 (lesmateriaal op m/h- en 
h/v-niveau aanwezig) 

https://www.verkeerenmeer.nl/educatieaanbod/voortgezet-
onderwijs/social-detectives/ 

The day after: 
Escaperoom, 
persoonlijkheidstest en 
groepsgesprek 

Bovenbouw https://www.verkeerenmeer.nl/educatieaanbod/voortgezet-
onderwijs/the-day-after/ 

Missie 3014:  
Online tijdreis, ‘choose 
your own adventure’ 
met winelement. 
 

Onderbouw, 12 t/m 15 jaar https://www.verkeerenmeer.nl/educatieaanbod/voortgezet-
onderwijs/missie-3014-online-educatief-project/ 
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