O.A.,
Omdat we kinderen voorrang geven,
ook in het verkeer!
Hoe om te gaan met een nieuwe verkeerssituatie?
Gaat uw bouwbedrijf de infrastructuur in de omgeving van een school binnenkort drastisch
aanpassen? Komt er een nieuwe grote rotonde of een ingewikkeld kruispunt in de buurt van een
kinderdagverblijf, basisschool of school voor voortgezet onderwijs?
OnderwijsAdvies kan uw bouwbedrijf ondersteunen bij de begeleiding van kinderen en ouders hoe om
te gaan met de nieuwe verkeerssituatie!

Alles in het belang van de verkeersveiligheid
Ons team van enthousiaste en ervaren verkeersleerkrachten geeft dagelijks praktische
verkeerslessen aan leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.
Dat doen wij door middel van:
1. Oefenen van vaardigheden in en rondom de school
Denk aan het leren oversteken en het oefenen van fietsvaardigheden.
In groep 7/8 wordt met de leerlingen de route van het praktisch
verkeersexamen geoefend of de route naar de nieuwe VO school.
2. Oefenen van vaardigheden in de wijk
Tijdens deze educatieve wandel- en fietsroutes, die wij samen de
school ontwikkelen, spelen wij in op de specifieke en aangepaste
verkeerssituaties in de omgeving van de school.
3. Het geven van gastlessen in de klas
Op praktische wijze maken wij leerlingen bewust van ‘gevaarlijk gedrag’
in het verkeer, bijvoorbeeld door te appen op de fiets.
De gastles kan ook een interactieve theorieles over de nieuwe
verkeerssituatie zijn na afloop van de werkzaamheden van uw
bouwbedrijf.
4. Organiseren van ouderavonden
Wij informeren ouders over nieuwe (tijdelijke) verkeerssituaties,
knelpunten in de schoolomgeving, haal- en brenggedrag en/of
ontwikkeling van kinderen in het verkeer.

Verkeersleerkrachten van OnderwijsAdvies in actie bij een nieuw aangelegde rotonde

Heeft u ook het beste voor met elk kind?
De door uw bedrijf uitgevoerde werkzaamheden kunnen de verkeerssituatie in een wijk (tijdelijk)
wijzigen. Wilt u ook dat kinderen en hun ouders daar tijdig en op een verantwoorde manier kennis van
nemen zodat gevaarlijke situaties zoveel mogelijk worden voorkomen?
OnderwijsAdvies kan u daarbij helpen, bijvoorbeeld door het organiseren van:
- praktische verkeerslessen op maat
- voorlichtingsavonden aan ouders over nieuwe of tijdelijke verkeerssituaties
Interesse?
Neem voor meer informatie contact op met Manon de Joode, projectleider Verkeerseducatie bij
OnderwijsAdvies via m.dejoode@onderwijsadvies.nl of 079-329 56 00.

Over OnderwijsAdvies
OnderwijsAdvies is een ambitieus onderwijsadviesbureau dat scholen en schoolbesturen, instellingen,
gemeenten, ouders en kinderen bij leer- en ontwikkelingsvraagstukken ondersteunt.
OnderwijsAdvies onderschrijft het belang van (praktische) verkeerseducatie en verkeersveiligheid
volledig en zet zich hier al jaren actief voor in. Een team van gepassioneerde verkeersleerkrachten en
onderwijsadviseurs zet zich dagelijks op professionele wijze in voor het verbeteren van de praktische
en theoretische verkeerseducatie en het bevorderen van verkeersveilige omgevingen en
verkeersveilig gedrag op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basisscholen, scholen voor
voortgezet onderwijs, Pabo’s en ROC’s in verschillende regio’s zoals Holland Rijnland, MiddenHolland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Vervoerregio Amsterdam.
Meer lezen?
Kijk voor meer informatie op www.onderwijsadvies.nl/verkeer

