Wat doet de Verkeerscommissie?
De VC organiseert jaarlijks activiteiten die te maken hebben met verkeer. Veel activiteiten worden
door Veilig Verkeer Nederland aangeboden. Als school kun je kiezen om mee te doen aan
aangeboden onderdelen. Tevens wordt de schoolomgeving (o.a de Shared Space) in het jaarlijks plan
opgenomen om gemonitord te worden. Is de situatie veilig voor alle verkeersdeelnemers, wat gaat
goed, wat kan er verbeterd worden.
In een normaal schooljaar worden de volgende activiteiten aangeboden:
-

-

-

-

-

-

Verkeersplein kleuters: hier leren de kinderen uit groep 1 en 2 de beginselen van het
verkeer, zoals oversteken op een zebrapad, welke kant van de weg rijdt ik, stoppen voor een
verkeerslicht.
Fietskeuring: vanaf groep 1 kunnen de fietsen gecontroleerd worden op belangrijke
onderdelen zoals remmen en verlichting. De keuring vind plaats in de herfst, wanneer het
weer verandert en de dagen korter worden.
Op voeten en fietsen: een leuke activiteit waarbij de kinderen een week bijhouden hoe ze
naar school komen; lopend, fietsend of met de auto.
Fietsvaardigheid: deze activiteit wordt gedaan met groep 5 en 6. Het woord zegt het al; hoe
gedraag je je in het verkeer? Door middel van een uitgezet parcours wordt er gekeken naar
hoe je fietst in het verkeer en of je de regels een beetje kent.
Remwegles/remproef ( om het jaar): hier leren de kinderen van groep 5 en 6, wat snelheid
doet met de remweg van een auto. Op locatie wordt er daadwerkelijk geremd met een auto
met verschillende snelheden.
Dode hoek (om het jaar): de activiteit is gericht om kinderen uit groep 7 en 8 bewust te
maken dat een vrachtauto je niet altijd kan zien las je op de fiets zit.
Landbouwvoertuigen: groep 7 en 8. Straks op de fiets naar het VO. Dan kom je nog wel eens
een landbouwvoertuig tegen. Hoe gedraag je je in het verkeer tov deze gevaartes, wat zijn de
regels, wat is veilig?
Verkeersexamen: een praktisch examen door de stad of dorp, waar gekeken wordt hoe je je
gedraagt in het verkeer en of je de regels kent.

Het schooljaar 2020-2021 was een bijzonder schooljaar die in het teken stond van Covid19. Hierdoor
gingen al heel snel allerlei activiteiten binnen en buiten school niet meer door. Ook
verkeersactiviteiten die door de VC zouden worden georganiseerd, werden opgeschort. De volgende
onderdelen gingen wel door:
-

Op voeten en fietsen: alle groepen met een prijsuitreiking in de midden en bovenbouw.
Theoretisch verkeersexamen: groep 8, praktisch examen niet afgenomen.
Fietskeuring: de kinderen vanaf groep 3 kregen een kaartje mee, waarmee ze thuis met hun
ouders de fiets zelf konden controleren.

We hopen dit jaar meer activiteiten te kunnen organiseren!

