Verkeersouders Verkeer & Meer
Aanbod 2021-2022

Als Verkeersouder zorg je dat verkeer aandacht krijgt op de

basisschool van je kind(eren). Je organiseert één of meerdere
praktische verkeersprojecten op school. Kies uit deze leuke
projecten uit het Verkeer & Meer-aanbod.

Verkeersprojecten op school

Op voeten en fietsen naar school
Met dit project stimuleer je dat kinderen lopend of met
de fiets naar school gaan. Je organiseert op school een
actie voor een dag, een week of langer.
Je krijgt materialen voor alle leerlingen van je school.
Voor: groep 1 t/m 8

Schoolpleinpakket
Hoe gedraag je je veilig in het verkeer als voetganger of
fietser? Met de praktijklessen van het Schoolpleinpakket
oefenen de kinderen levendig, realistisch en actief
verkeerssituaties. Op het schoolplein, in de gymzaal
of aula. Je kunt het Schoolpleinpakket lenen. Een
vrijwilliger komt het pakket brengen en halen.
Voor: groep 1 t/m 8

Nationale Verkeersquiz
Met 20 verkeersvragen test je de verkeerskennis van de
kinderen. De verkeersquiz is interactief én competitief: je
speelt het met de hele klas op het digibord. Probeer de
vragen zo snel mogeljik te beantwoorden. Aan het eind zie
je hoe goed jullie scoren. Je krijgt toegang tot de Nationale
Verkeersquiz via Basispoort.
Voor: groep 7 en 8

Veilig op de fiets
Fietsen is leuk, gezond en maakt je wereld groter!
Fiets wel altijd veilig op een goedgekeurde fiets. Met dit
project check je de fietsen van de kinderen en sluit je een
‘safety deal’ met de klas. Je krijgt een stappenplan op A4,
fietscheckkaarten en OK-stickers.
Voor: groep 1 t/m 8

Aan de slag in de schoolomgeving
Toolkit Veilige Schoolomgeving

OK!-kaarten

Een veilige schoolomgeving is belangrijk voor de

De OK!-kaarten zet je in om goed gedrag te belonen in de

veiligheid van de kinderen, en het geeft ouders

buurt van school. Bijvoorbeeld goed parkeergedrag of als

en leraren een gerust gevoel! Met deze toolkit

mensen op een rustig tempo langs de school rijden. Je

inventariseer je bij ouders en bij school welke

geeft dus positieve aandacht aan veilig verkeersgedrag.

verkeersproblemen er spelen. Je krijgt een advies

Het is natuurlijk leuk om te zien en te horen wat er goed

op maat om een actieplan te maken.

gaat, en dat gedrag te stimuleren. Nog leuker is het om

Je krijgt een gratis toolkit met een stappenplan,

deze actie samen met kinderen te doen!

een factsheet en een vragenlijst.

Je krijgt gratis OK-kaarten, zolang de voorraad strekt.

Materialen

Op zoek naar leuke weggevertjes of prijsjes? Of kunnen jullie in de klas materialen gebruiken
ter ondersteuning van de verkeersles? Kijk dan eens bij het aanbod van Verkeer & Meer.

Voor in de klas
Wil je materialen bestellen voor in de klas?
Neem dan contact met ons op.
•B
 oekje ‘Zo zit dat… in het verkeer’: een handig naslagwerk
met de verkeersregels en -afspraken die kinderen moeten
kennen, heel eenvoudig uitgelegd.
•V
 erkeersbordenposter: in één oogopslag de belangrijkste
verkeersborden.
•W
 ie gaat voor-poster: hoe het zit met voorrang en voorgaan.

Weggevertjes
Wil je materialen bestellen? Neem dan contact met ons op.
• Pennen
• Sleutelhangers
• Stickers

Voor ouders
Check verkeerenmeer.nl voor alle informatie voor ouders
•M
 eetbewijs: wat kan mijn kind op welke leeftijd?
•V
 ideo: ontwikkelingsfasen van kinderen in het verkeer
• L ees- en doeboek: Sproet en de Straathaaien
•D
 iverse lesbrieven
•D
 iverse folders
•D
 iverse games en apps om spelenderwijs
te leren over verkeer

Bijeenkomsten
Als Verkeersouder wil je ook andere ouders
betrekken bij verkeersveiligheid. Of misschien
wil je je zelf verdiepen in het onderwerp
kinderen in het verkeer. Daarvoor kun je
deelnemen aan een van onze bijeenkomsten.

Onze bijeenkomsten
Wil je een bijeenkomst bijwonen?
Neem dan contact met ons op.
• Workshop Ouderbetrokkenheid
• Webinar Verkeersouders

Contact
Wil je je aanmelden voor een activiteit of materialen bestellen? Of wil je graag overleggen welke
projecten op jouw school ingezet kunnen worden? Neem dan contact met ons op!

Bianca Ochse

Patrizia Battistuzzi

Nathalie Mulder

Gemeenten Amsterdam, Weesp

Gemeenten Amstelveen, Aalsmeer,
Diemen, Haarlemmermeer,
Ouder-Amstel, Uithoorn

Gemeenten Beemster,
Edam-Volendam, Landsmeer,
Oostzaan, Purmerend, Waterland,
Wormerland, Zaanstad

b.ochse@verkeerenmeer.nl
06 - 22 66 93 59

Dit aanbod is onderdeel van
de Verkeerslijn Verkeer &
Meer, een complete leerlijn
verkeerseducatie voor kinderen
en jongeren van 0 tot 18 jaar
in de Vervoerregio Amsterdam.
Kijk voor meer informatie op
verkeerenmeer.nl.

p.battistuzzi@verkeerenmeer.nl
06 - 20 27 61 16

n.mulder@verkeerenmeer.nl
06 - 30 55 46 37

