Actief aan de slag met verkeersveiligheid?

Het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel
staan. Daarom helpt Holland Rijnland, mede namens uw gemeente, de basisscholen graag
op weg om structureel met verkeersveiligheid aan het werk te gaan. Hiervoor wordt het
programma SCHOOL op SEEF aan de scholen aangeboden. Holland Rijnland biedt scholen
ondersteuning in de vorm van een verkeersleerkracht, lesmaterialen en verkeersprojecten.

De verkeersleerkracht helpt u op weg!

Binnen SCHOOL op SEEF speelt het praktisch verkeersonderwijs een prominente rol. De
verkeersleerkracht is de coach die uw school gedurende drie jaar ondersteunt en adviseert
bij het uitvoeren en organiseren van de praktische verkeerslessen op uw schoolplein en in de
omgeving van uw school. In een periode van drie jaar neemt de inzet van de
verkeersleerkracht in de school af en de inzet van de leerkrachten toe met als doel dat de
school na drie jaar zelfstandig structureel aan (praktische) verkeerseducatie en
verkeersveiligheid werkt. Na deze drie jaar blijft de verkeersleerkracht als coach aan uw
school verbonden voor begeleiding en advies op maat.

SCHOOL op SEEF en de school

De praktische verkeerslessen kunnen tijdens de reguliere theoretische verkeerslessen
worden gegeven. Per groep worden op jaarbasis 3 theoretische lessen ingeruild voor
praktische verkeerslessen, waardoor er geen extra druk op het lesrooster komt te staan. De
inzet van verkeersleerkracht richt zich naast de praktische lessen ook op de overige
onderdelen van SCHOOL op SEEF. Gedurende de drie jaar dat een verkeersleerkracht op
uw school aanwezig is, wordt er naar toegewerkt dat een school:







theoretische en praktische verkeerseducatie geeft
in alle groepen;
verkeersveiligheid en verkeerseducatie structureel
opgenomen heeft in het schoolbeleid;
met de ouders/verzorgers communiceert over de
verkeersactiviteiten en de rol van de opvoeders
binnen verkeersveiligheid;
contact onderhoudt met de gemeente bij
problemen in de schoolomgeving;
een contactpersoon verkeer vanuit het team als
coördinator benoemt en één of liefst meer
verkeersouders werft.

Kosten
De kosten worden vergoed door Holland Rijnland. Voor de
school zijn er dus geen kosten verbonden aan deelname.
Als u zich inschrijft voor SCHOOL op SEEF krijgt u naast
de inzet van de Verkeersleerkracht ook een complete
leerlijn Verkeerskunsten inclusief een materialenset
aangeboden.

Meer informatie?
De werving en begeleiding van de scholen heeft Holland
Rijnland uitbesteed aan OnderwijsAdvies. Voor meer
informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met
Manon de Joode van OnderwijsAdvies, 079 – 329 56 19 of
m.dejoode@onderwijsadvies.nl.
OnderwijsAdvies geeft u graag een mondelinge toelichting over het traject of kan een
vrijblijvende presentatie tijdens een teamvergadering verzorgen.
Kijk ook eens op www.onderwijsadvies.nl/verkeer of www.schoolopseef.nl.

