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van het Verkeer!
maart 2019
Maandag 11 t/m vrijdag 15

verkeer. Te voet,
Kinderen en jongeren bewegen zich elke dag in het
’s, bussen en scooters
op de fiets, met de bus, op de skates. Tussen auto
ol kan komen en
door. We willen allemaal dat iedereen veilig op scho
en onoverzichtelijk.
veilig weer thuis. Maar rond veel scholen is het druk
rijk! Daarom vindt in
Verkeerseducatie is daarbij letterlijk levensbelang
maart 2019 de ‘Week van het Verkeer’ plaats.
eer?
Wat gebeurt er in de Week van het Verk
lijke campagne die bedoeld is om kinderen, ouders
stede
én
De Week van het Verkeer is een activiteitenweek
in
wordt georganiseerd door Verkeersplein Amsterdam
en scholen extra verkeersbewust te maken. De week
en
erregio Amsterdam. Tijdens deze week krijgen schol
opdracht van de gemeente Amsterdam en de Vervo
u bewust en actief mee aan de slag te kunnen.
en ouders handvatten om in de rest van het jaar contin
Wat kan de school doen?
t/m
met de Week van het Verkeer. In de week van 11
Scholen kunnen zich aanmelden om mee te doen
loos
koste
zijn
met minimaal 1 verkeersactiviteit. Deze
15 maart doe je met één of meerdere klassen mee
eld
Verkeersplein Amsterdam. De activiteiten zijn bedo
en worden gefaciliteerd door het projectteam van
n, ouders en andere betrokkenen in de buurt.
voor leerlingen en daarnaast (soms) ook voor de lerare
om verkeersveiligheid op een leuke manier onder
Ook zijn er tal van ideeën voor acties en projecten
beperkt aantal activiteiten beschikbaar.
de aandacht te brengen. Wees er snel bij, er is een
Wat levert het op?
• Leuke en leerzame workshops en activiteiten.
kinderen.
• Kennis en bewustzijn over verkeersveiligheid van
verkeersorganisaties
• Handvatten hoe school, ouders/verzorgers en
erseducatie.
verke
a
them
samen kunnen werken rondom het
Meld je aan!
Lijkt het je leuk om met jouw school mee te doen
aan de Week van het Verkeer?
Kijk voor meer informatie & aanmelden op:
www.weekvanhetverkeer.nl
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Verkeerseducatie
activiteiten

catie activiteit
Elke school kan aan minimaal één verkeersedu
team van
meedoen (indien beschikbaar) die door het
gefaciliteerd.
Verkeersplein Amsterdam op school worden

Check & Pimp je Fiets!
Wat heb je nodig om op je fiets
Een fietsbel, reflectoren, een voor- en achterlicht…
bewust te maken van hoe
veilig aan het verkeer deel te nemen? Om leerlingen
n met aan de slag met fietsbelangrijk het is dat hun fiets veilig is, gaan ze same
als je eigen gedrag. Daarna
check kaarten. Daarmee check je zowel het materiaal
de toolkit.
kunnen de fietsen gepimpt worden met spullen uit
Virtual Reality les
Ervaar de
Beleef het Amsterdamse verkeer in Virtual Reality!
binnenstad:
se
erdam
volgende verkeerssituaties in VR in de Amst
fiets. Leerlingen
Afslaan, de Dode Hoek en Telefoongebruik op de
VR-bril leren
uit groep 6 t/m 8 kunnen met een speciale app en
veilig door het verkeer te fietsen.
’
Workshop ‘Opvoeden in het verkeer
g van volwassenen. Daarom
Al van jongs af aan kopiëren kleine kinderen het gedra
ersopvoeder van hun kind. Tijdens
hebben ouders ook zo’n belangrijke taak als verke
atie over de verschillende
deze interactieve bijeenkomst krijgen ouders inform
kind veilig laten deelnemen
hun
ze
ontwikkelingsfasen van hun kind en leren ze hoe
gegeven.
aan het verkeer. Er worden filmpjes getoond en tips
Verkeersquiz
quiz kunnen leerlingen tegen hun ouders strijden
Wie kent de verkeersregels het beste? Tijdens een
krijgen ouders informatie over hoe zij zich als
om de Verkeersplein-Bokaal te winnen. Na afloop
De Verkeersambassadeurs zorgen door middel van
Verkeersambassadeur kunnen inzetten op school.
dat verkeersveiligheid hoog op de agenda staat.
activiteiten en contacten op school en in de buurt
eve activiteiten:
Extra ideeen voor verkeerseducati
tiviteiten organiseren. Denk aan een ParkeercheckAls school kun je natuurlijk zelf ook leuke verkeersac
len aan goed geparkeerde auto’s. Maak je eigen
actie waarbij kinderen een groene kaart kunnen uitde
fiets?
een fietswedstrijd, wie heeft de mooist versierde
Verkeersfilm, organiseer een Verkeersvrije Straat of
leuke
met
vol
l? Dan krijg je als school een een tas
Hebben jullie al een verkeersambassadeur op schoo
n.
kinderen veilig van huis naar school kunnen kome
materialen! Dit alles om ervoor te zorgen dat alle
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