Word jij Verkeersouder op de school van je kind?
Als Verkeersouder zorg je dat verkeer

Wij helpen je met tips en materialen

aandacht krijgt op de basisschool van

De projecten van Verkeer & Meer zijn

je kind(eren).

makkelijk in te zetten. Wat je gaat

• Je organiseert samen met school één

doen, bepaal je samen met andere

of meerdere verkeersprojecten per

Verkeersouders en met leerkrachten

jaar. Je kiest uit het leuke aanbod met

op school. Samen maken jullie het

verkeersprojecten van Verkeer & Meer.

tot een succes!

• Je kijkt -indien nodig- naar de
omgeving van school: waar kan het

Wat levert het op?

verkeer veiliger voor de kinderen?

We willen allemaal dat onze kinderen

Je denkt bijvoorbeeld mee over veilige

veilig zijn in het verkeer. Door de inzet

school-huisroutes.

van Verkeersouders krijgt verkeer op

• Je betrekt andere ouders bij het
thema ‘verkeer’.

school structureel aandacht. Zo help
je de kinderen om veilig op school en
thuis te komen.

Verkeersouder Louis:
Het is leuk om te doen en het is
voor de veiligheid van kinderen.
Wat wil je nog meer?

Een greep uit het aanbod
• Schoolpleinpakket vol met praktische
3 voordelen voor de school
• Scholen met een Verkeersouder

verkeerslessen
• Op voeten en fietsen naar school

komen in aanmerking

• Veilig op de fiets

voor (gesubsidieerde)

• Workshop ‘Ouderbetrokkenheid’

verkeersactiviteiten voor
álle groepen.
• De leerkracht wordt ontzorgd,

Enthousiast geworden? Meld je aan!
Ben je enthousiast geworden? Super!

want de Verkeersouder helpt bij

Via verkeerenmeer.nl/educatieaanbod

praktische verkeerslessen.

kun je je aanmelden als Verkeersouder.

• Naast de reguliere verkeerslessen

Je ontvangt een startpakket met

is er dankzij de Verkeersouder

ideeën voor jouw school.

extra aandacht voor praktische

Ken je meer ouders die zich actief

verkeersprojecten en voor

willen gaan bezighouden met het

de verkeersveiligheid in de

verkeersonderwijs, meld je dan ook

schoolomgeving.

vooral samen aan.

school

