Veilig skaten
Veilig Verkeer Nederland, afdeling Maasland (regio Oss)

INSTRUCTIE
LEERKRACHT
SKATEN

INLEIDING

Om kinderen te helpen veilig te skaten op de openbare weg
is het gewenst ze bewust te laten worden dat veilig skaten
aan een aantal voorwaarden dient te voldoen.
VVN afdeling Maasland heeft een poster ontwikkeld waarop
de belangrijkste aandachtspunten genoemd worden.
De opzet van de bijbehorende les is gericht op een dialoog
met de kinderen en aansluitend op het samenvatten van de
passende veiligheidsaspecten. Leervorm is dus een klassengesprek met aansluitend een praktijkles.

DOELGROEP

Kinderen in de leeftijd van
de basisschool

Probeer de
kinderen mee te nemen
in een discussie waarin
ze nadenken over wat er
gebeurt in het verhaal.

MIDDELEN

• Klassengesprek
• Whitebord of klassiek bord
• Poster A3 en miniposters (door leerkracht te
downloaden van de website vvn-maasland.nl)
• Inzet instructeur (aanvraag via
VVN afdeling Maasland)
• Evaluatieformulier (info doorsturen naar
VVN afdeling Maasland)

De skatecode bevat
gedragsregels die
zijn opgesteld
door de Skatebond.
Het is de bedoeling
dat iedere skater zich
aan die regels houdt!

WWW.VVN-MAASLAND.NL

Iedereen veilig over straat

LESOPBOUW
INLEIDING
Leerlingen uitnodigen voor een
klassengesprek over skaten Een
onderwerp dat altijd belangstelling heeft bij de kinderen.
Aangeven dat er nog regelmatig
ongelukjes gebeuren bij kinderen
die onvoorbereid skaten of bij
personen die zich op de route
bevinden waarop de skater zich
bevindt.
Het doel aangeven: samen
onderzoeken hoe de veiligheid
van de skater en de andere
weggebruikers kan verbeteren.
Aanpak uitleggen: eerst inventariseren welke kinderen nog gebruik
maken van skates of dat nog
willen gaan doen. Samen een
lijstje opstellen van de items die
genoemd worden om te kunnen
gaan skaten.
Dus niet alleen veiligheid maar
ook bv materiaalkeuze.
KERN
De kinderen die al skaten
bevragen over hun bevindingen. Die bevindingen noteren
op het bord. Daarna de kinderen
bevragen die nog niet skaten of
ze kunnen aanvullen.
Zo ontstaat een verzameling
aan items die bij skaten van
belang zijn. Je zal merken dat
gezamenlijk er heel veel punten
genoemd zullen worden.
Eigen ervaringen van de
kinderen helpen om de dialoog
spannend te houden voor de
groep. Daarna een verdeling
maken van de genoemde
onderwerpen in categorieën.

Iedereen veilig over straat

CATEGORIEËN ZIJN;
• Warming up • Ondergrond
• Houding
• Verkeer
• Materiaal
• Bescherming
• Veiligheid
• Techniek
AFSLUITING
De poster toont waarop de
categorieën vermeld staan met
daarbij items die van belang zijn
en ongetwijfeld aan de orde
zijn gekomen bij de dialoog met
de kinderen. Reik de kinderen
een miniposter uit om thuis nog
eens na te lezen of om met de
ouders te bespreken. Als kinderen
willen gaan skaten dienen de
ouders zorg te dragen voor goed
materiaal. De miniposter kan
daartoe bijdragen
PRAKTIJK
Een praktijkles die gegeven wordt
door een externe deskundig
instructeur is waardevol om de
kinderen te laten ervaren dat de
geleerde veiligheidsonderwerpen
ook echt nodig zijn.
EVALUATIE
Na afloop van de praktijkles
in de klas later nog eens
bespreken hoe de praktijkles
gegaan is en of er nog
onderwerpen vergeten zijn.
OUDERBETROKKENHEID
In de BVL eisen wordt de nadruk
gelegd op betrokkenheid van
ouders bij verkeersveiligheid.
De miniposter is er op gericht
om ouders te informeren over de
voorwaarden om hun kinderen
veilig te kunnen laten skaten.
Mogelijk kan er nog een formulier

meegegeven worden met de
kinderen aan de ouders om hen
te bevragen over skaten van hun
kinderen. Verwerk dit ingeleverde
formulieren in een overzichtje en
neem dit op in de BVLverantwoording bij betrokken-heid ouders.
VVN afdeling Maasland stelt het
op prijs om na afloop van dit project geïnformeerd te worden over
de voortgang van de uitvoering.
Zijn er verbeterpunten voor onze
poster of zijn er aanpassingen
nodig voor de praktijkles.
EVALUATIE ZENDEN NAAR
E-Mailadres:
secretariaat@vvn-maasland.nl
KOSTEN SKATECLINIC:
Informatie over skateclinics
kunt u opvragen via
skaten@vvn-maasland.nl
De kostprijs van het lesmateriaal
van het project Veilig Skaten
is binnen het werkgebied van
VVN, afdeling Maasland voor
de scholen gratis.
Aan scholen buiten het werkgebied wordt voor het lesmateriaal een vergoeding in de
kosten gevraagd van € 15,00
excl. verzendkosten.
De praktijkles kan worden aangevraagd en daarvoor wordt
binnen het werkgebied van
VVN, afdeling Maasland de
kosten van de instructeur en km
in rekening gebracht.
Voor een praktijkles van een uur
wordt € 110,-- gerekend en een
kilometervergoeding van € 0,28.

