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Hopelijk hebben jullie een heerlijke herfstvakantie gehad en zijn jullie uitgerust en gezond terug op
school. Helaas is de situatie rond COVID-19 er niet beter op geworden en kunnen we alleen maar
hopen op betere tijden. We begrijpen dat verkeerseducatie nu even niet boven aan de
prioriteitenlijst staat. Toch willen we jullie heel graag ontzorgen met ons aanbod en staan we klaar
om op een veilige manier leuke en leerzame verkeerseducatielessen te geven!
Lessen volgens de regels
Al onze lessen zijn volledig verzorgd en worden door onze collega’s van TeamAlert, Klaarr of
Onderwijsadvies uitgevoerd. Hierbij nemen we constant de laatste maatregelen vanuit het Rijk in
acht en volgen we de ontwikkelingen op de voet. We hebben voor elke les een corona-proof
protocol opgesteld. Zo hopen we dat we jullie toch van goede verkeerseducatieprojecten kunnen
voorzien dit schooljaar. Mocht je hier vragen over hebben, dan kan je ons altijd bereiken.
Posterontwerpwedstrijd ‘Kijk naar de weg, niet naar je mobiel!’
Ongeveer 1 op de 5 verkeersongelukken waarbij lopende of fietsende jongeren betrokken zijn,
komt doordat zij hun smartphone gebruiken in het verkeer. Daar moeten we wat aan doen! Daarom
organiseert Verkeer & Meer een Ontwerpwedstrijd. Deze ontwerpwedstrijd is bedoeld voor
leerlingen van de eerste en tweede klassen van het voortgezet onderwijs in de Vervoerregio.
De ontwerpwedstrijd is gekoppeld aan onze kosteloze verkeerseducatielessen ‘Your Message’ en
‘De Campagnefabriek’, van TeamAlert in Zuid-Holland en Klaarr in Noord-Holland. Zo is de wedstrijd
ingebed in een iets diepgaandere les, waardoor de stof nog beter beklijft en de leerlingen zich zélf
bewust worden van hun gedrag. De campagneposters kunnen vanaf NU tot 19 februari 2021
ingediend worden.
Het allerleukst? De wedstrijd is niet alleen leerzaam, er zijn ook toffe prijzen te winnen! Heb jij met
je klas interesse in deelname aan de wedstrijd? Neem dan contact op met info@verkeerenmeer.nl.
De Week van het Verkeer 2021
De Week van het Verkeer zal dit schooljaar plaatsvinden van maandag 8 tot en met vrijdag 12 maart
2021. Ons doel is om tijdens deze week extra bewustwording te vragen voor verkeersveiligheid, als
het even kan gecombineerd met een toffe act, workshop of show. We willen dit dolgraag gaan
regelen, maar moeten vanwege corona nog even een slag om de arm houden. Wil jullie school
meedoen aan de Week van het Verkeer? Dan kunnen we overleggen wat er dit jaar wel mogelijk is!

Bicycle Mayor Challenge
Op 1 september hebben we jullie er al over gemaild: op dit moment werven we actief Junior
Fietsburgemeesters. Scholieren die goede ideeën hebben over de rol van de fiets bij grote en
complexe vraagstukken en die deze delen via het Bicycle Mayor Challenge-Instagramaccount,
maken kans op de eervolle titel van Junior Fietsburgemeester. Jullie hebben ter promotie van de
campagne posters ontvangen en we hopen dat jullie leerlingen het Instagram-account gevonden
hebben, zodat ze mee kunnen denken over de challenges!
Zouden jullie het account nog eens onder de aandacht willen brengen van de leerlingen? Ze kunnen
toffe prijzen en die mooie titel van Fietsburgemeester in de wacht slepen!
Meer info? Kijk dan
op: https://www.bicyclemayorchallenge.nl/ en https://www.instagram.com/bicyclemayorchallenge/
www.verkeerenmeer.nl
Ben je benieuwd naar de verkeerseducatielessen die we verzorgen in het voortgezet onderwijs?
Neem dan eens een kijkje op https://www.verkeerenmeer.nl/educatieaanbod/voortgezetonderwijs/. Ons aanbod varieert van echte doe- tot debat-les, van online tot fysiek en van vso tot
vwo, onder- en bovenbouw. Wil je wel graag aandacht besteden aan verkeerseducatie, maar
ontvangt jullie school geen gastdocenten? Check dan even:
https://www.verkeerenmeer.nl/educatieaanbod/voortgezet-onderwijs/missie-3014-onlineeducatief-project/
Een les kun je eenvoudig ‘bestellen’ door de module aan te vragen op de site. Na ontvangst van je
aanvraag nemen we contact met je op!
Stay safe!

