praktische tips gekoppeld worden.

O.A.,
Voor een Gastles over VERKEER
Gratis voor Pabo studenten in Zuid Holland
Een gastcollege over verkeerseducatie, met aandacht voor theorie én praktijk!

Veel aandacht voor verkeerseducatie op de basisscholen
Op een groot aantal basisscholen in ZuidHolland is vanuit de lokale en regionale
overheden veel aandacht voor
verkeersveiligheid. Het ROV-ZH heeft het
programma SCHOOL op SEEF ontwikkeld,
zodat basisscholen structureel aandacht
kunnen besteden aan verkeersveiligheid en
(vooral praktische) verkeerseducatie.
In de praktijk blijkt dat Pabo-studenten weinig
kennis hebben van theoretische en praktische verkeerseducatie.
Aangezien hiervoor op veel basisscholen in Zuid-Holland aandacht is, biedt het ROV-ZH Pabo’s in
Zuid-Holland een gratis verkeersmodule voor studenten aan, om kennis en vaardigheden op het
gebied van verkeerseducatie te vergroten.

Wat levert het jou en de studenten op?
Na afloop van de module hebben de eerste, tweede of derdejaars Pabo studenten van je hogeschool:
1. Kennis gemaakt met SCHOOL op SEEF/ ROV-ZH, de
verkeersleerkracht, het bronnenboek ‘Verkeerskunsten’
en de praktijkmaterialen die horen bij ‘Verkeerskunsten’
2. Kunnen studenten verwoorden wat het belang is van
verkeersonderwijs in het basisonderwijs
3. Kunnen studenten benoemen welke vaardigheden met
behulp van een praktische verkeersles geoefend
(kunnen) worden
4. Kunnen studenten met hulp van de verkeersleerkracht
een toegewezen onderdeel van een praktische
verkeersles uitvoeren
5. Hebben studenten een beeld van het nut, de noodzaak, het plezier en haalbaarheid/
uitvoerbaarheid van praktische verkeerslessen.

De module
De module wordt gegeven aan groepen van maximaal 30 Pabo
studenten van je hogeschool. Het college neemt twee blokuren in
beslag, waarvan in het eerste blokuur uur aandacht is voor
theorie en het tweede uur voor de praktijk.
Beide onderdelen van het gastcollege worden gegeven door een
ervaren verkeersleerkracht.

Hieronder de mogelijke invulling van het gastcollege:
Theorie (blokuur 1):

Praktijk (blokuur 2):

-

-

-

Programma SCHOOL op SEEF + website
De Verkeersleerkracht
Belang van verkeerseducatie
Terugblik op DVD ‘Kinderen hebben eigen
spelregels’
Ontwikkeling van kinderen als
verkeersdeelnemer
Bespreken onderzoeksopdracht
Bronnenboek verkeerskunsten en
praktijkmateriaal
Voorbeelden van lessen
Praktijkgedeelte voorbereiden
Vertaling naar de realiteit
Praktische problemen waar je tegenaan kunt
lopen.

Het voorbereiden van een praktijkles
Het uitzetten van een praktijkles
Elkaar instructie geven bij de parcours
De parcours zelf fietsen en ervaren
Nabespreken van de praktijkopdracht
Vertaling naar de werkelijkheid
Evalueren

Neem contact op
Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande geïnteresseerd zijn geraakt, neem dan contact op met
Bernice Keerveld voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden op je hogeschool.

Bernice Keerveld
b.keerveld@onderwijsadvies.nl
079 329 54 24

