Verkeersambassadeur Louis Bouwmeesterschool
Eva Eon is als verkeerambassadeur verbonden aan de Louis Bouwmeesterschool in Nieuw West. Zij is
de moeder van Maxwell (11 jaar) en Amael (4 jaar). Sinds dit schooljaar heeft zij de taak van
verkeersambassadeur op zich genomen. “Ik heb het overgenomen van de voormalige
verkeersouder”. Eva geeft aan het leuk te vinden om te doen. “Mijn kinderen fietsen ook door de
buurt en ik vind het belangrijk dat ze zich bewust zijn van het verkeer. Het is leuk om verkeersacties
te doen op de school. Zo hebben we in het begin van het schooljaar een verkeersactie gedaan met de
groepen 4 en 5 waarbij we gebruik hebben gemaakt van verschillende pakketten zoals de grote
borden met daarop verschillende verkeerssituaties. Ik vind het ook leuk om ouders te betrekken.
Sommige ouders zijn zich niet bewust van dat zij school kunnen helpen. Op deze manier kunnen zij
participeren en dat is ook leuk voor hun eigen kinderen. Zij zijn trots op hun ouder”.
Als verkeerambassadeur denkt Eva na over hoe zij verkeersveiligheid onder de aandacht kan brengen
bij ouders, organiseert zij af en toe een verkeersproject en beantwoord zij vragen waar nodig. Zo
heeft Eva voor dit schooljaar een Dode Hoek les georganiseerd voor de groepen 7 en 8. Tijdens deze
les leren kinderen om te gaan met vrachtwagens in het verkeer. Eva zorgt dan vooral dat de les
gegeven kan worden. De les wordt door een expert gegeven.
De komende tijd wil Eva aandacht besteden aan onveilige situaties in het verkeer rondom de school
die soms door ouders zelf veroorzaakt worden. “Ik begrijp het wel, ouders hebben soms haast en
parkeren hun auto even snel, maar het kan wel tot onveiligheid leiden als een kind even snel tussen
de auto’s door naar school rent. Ik wil in de komende tijd foto’s maken van risicovolle situaties en
deze tijdens een ouderavond met ouders bespreken. Ik wil ouders zo helpen om zich bewust te
worden van deze situaties zodat ze het een volgende keer anders kunnen aanpakken”.
Eva heeft begin dit schooljaar de bijeenkomst met de andere verkeersambassadeurs in Nieuw West
bezocht. “Het was leuk om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Je kunt zo op nieuwe ideeën
komen. Helaas, konden niet alle verkeersambassadeurs aanwezig zijn. Ik hoop dat dit de volgende
bijeenkomst wel lukt”.
“Als het weer een beetje beter is, ga ik op het schoolplein met ouders praten over verkeersveiligheid
en wat de ouders zelf kunnen doen. Ik hoop dat ik dan ook andere ouders kan motiveren om
verkeersambassadeur te worden!”.

