praktische tips gekoppeld worden.

O.A.,
Gastles JONGleren in het verkeer
Voor studenten van de ROC opleiding pedagogisch medewerker
kinderopvang
Jong beginnen met verkeersopvoeding is de boodschap!
Verkeersopvoeding begint al in de buggy of op het fietszitje. Ongemerkt
nemen jonge kinderen al veel in zich op over hoe het er in het verkeer
aan toe gaat en hoe je je op straat gedraagt. Goed voorbeeldgedrag is
misschien wel één van de belangrijkste leermomenten voor kinderen.
Toch zien we veel ouders zonder fietsverlichting of door rood licht rijden.
Jong beginnen met verkeersopvoeding, dat is de centrale boodschap
van de gastles JONGleren in het verkeer!

Wat houdt de gastles in?
In een interactieve gastles van 1 uur krijgen de studenten informatie over het veilig vervoer van
kinderen, de ontwikkeling van kinderen in het verkeer en de rol van ouders en pedagogisch
medewerkers als verkeersopvoeder.
Er wordt antwoord gegeven op vragen als: Hoe beleeft een kind het verkeer en wat mag er wel en niet
van een kind worden verwacht in verschillende leeftijdsfasen. Aan de hand van korte filmpjes krijgen
de studenten een kijkje door de ogen van een kind.

Wat levert het de studenten op?
-

De studenten hebben achtergrondinformatie over de ontwikkelingsfasen van jonge kinderen en de
relatie daarvan met het dagelijkse verkeer.
De studenten zijn meer betrokken bij de veiligheid van de jonge kinderen in het verkeer.
De studenten zijn zich bewust van hun rol als verkeersopvoeder en hun voorbeeldfunctie hierbij.

Aanmelden of meer informatie?
De gastles wordt uitgevoerd door een onderwijsadviseur van OnderwijsAdvies. Voor ROC in HollandRijnland en Midden-Holland zijn hieraan geen kosten verbonden. De kosten worden volledig vergoed
door ROV-ZH.
Wil je ook een gastles JONGleren in het verkeer of meer informatie? Neem dan contact op Manon de
Joode (079-329 56 00 of m.dejoode@onderwijsadvies.nl) of schrijf je in met behulp van het formulier
op de website.
Reactie student: “Ik ga deze informatie meenemen naar mijn stageplaats” en “De tips wil ik in de
praktijk gaan gebruiken. Dank u wel”.
Reactie docent: “Ook ik heb ervan geleerd. Fijn dat het een interactieve bijeenkomst is. Dat spreekt
onze studenten altijd zeer aan”.

