Jouw route…Jouw keuze, gastles voor leerjaar 1 en 2
De discussieles ‘Jouw route….jouw keuze’ is een interactieve les waarbij de
leerlingen met behulp van stemkastjes of stemkaartjes reageren op foto’s,
stellingen en filmpjes over verkeerssituaties in de directe schoolomgeving en over
het eigen verkeersgedrag. Daarnaast zullen algemene thema’s zoals
fietsverlichting, de dode hoek en het telefoneren op de fiets aan bod komen.

Leerdoel

De leerlingen worden zich bewust van het feit dat ze zelf keuzes maken over hun eigen
verkeersgedrag bijvoorbeeld over telefoongebruik, door rood licht rijden en fietsen met drie naast
elkaar.
De leerlingen worden zich bewust van hun eigen verkeersgedrag en dat van overige
verkeersdeelnemers.
De leerlingen herkennen gevaarlijke punten op route van school naar huis.

Opbouw les

Gedurende een lesuur (45-60 minuten) bespreekt de
gastdocent bespreekt met de leerlingen aan de hand
van een presentatie diverse onderwerpen en stellingen
over verkeersveilig gedrag. Door het gebruik van
stemkastjes of stemkaarten worden de leerlingen actief
bij de les betrokken. De leerlingen worden uitgedaagd
te reflecteren op hun eigen gedrag en bewust gemaakt
van de eigen keuzes die zij hebben en worden
gestimuleerd om met elkaar hierover in discussie te
gaan.

Bijzonderheden les

De school kan vooraf een aantal verkeerssituaties uit de schoolomgeving aandragen, die de
gastdocent in de presentatie verwerkt.
De school zorgt voor een lokaal met digibord.
De gastdocent sluit vooraf de laptop aan op het digibord.
Tijdens de les is de docent ondersteunend aanwezig.

Voor wie?

Voor leerjaar 1 en 2 van scholen voor voortgezet onderwijs die aan de slag willen met
verkeerseducatie.

Gratis in heel Zuid Holland

Namens Totally Traffic biedt OnderwijsAdvies deze gastles gratis aan voor de scholen in heel Zuid
Holland. Klik op https://www.totallytrafficzuidholland.nl voor een overzicht van alle projecten en
producten voor het voortgezet onderwijs. De les kan gereserveerd worden door te klikken op
https://www.totallytrafficzuidholland.nl/les/jouw-route-jouw-keuze. Kosten op aanvraag voor
scholen buiten Zuid Holland.

