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VOORWOORD
Geachte lezer(es),
Met gepaste trots presenteren wij de verkeersprojecten van VVN-afdeling Maasland
(Oss en Bernheze).
Wij streven ernaar om leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs op een speelse,
duidelijke en gevarieerde manier kennis te laten maken met de gedragsregels en mogelijke
gevaren binnen het verkeer.
Hiervoor hebben we zeer uiteenlopende verkeersprojecten ontwikkeld. We werken met
praktische situaties, die passen bij de leeftijd en de belevingswereld van de leerlingen.
Het is immers letterlijk een zaak van levensbelang om kinderen te informeren over hoe te
handelen in het verkeer.
Daarnaast bieden we activiteiten aan voor andere doelgroepen, zoals ouderen.
Wij organiseren zoveel mogelijk activiteiten voor een zo breed mogelijk publiek. Daarbij leggen
we de nadruk op de kwetsbare groepen in het verkeer, met name schoolkinderen.
Als je na het lezen van deze brochure enthousiast bent geworden over onze producten en
graag een bestelling wilt plaatsen, ga dan naar onze webshop www.vvn-maasland.nl.
Via deze site kan je diverse materialen reserveren.
We wensen je veel leesplezier en alvast veel succes met het gebruik van de verkeersprojecten.
Met verkeersvriendelijke groet,

Jurriën van der Veer, voorzitter
VVN-afdeling Maasland (Oss en Bernheze)
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PRODUCTEN VOOR HET BASISONDERWIJS

Creatief concept: Jurriën van der Veer
De verkleedbox wordt aanbevolen door:

De scholen
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begonnen!
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Met veel licht en geluid rijden ze hard
door de straat! Er is iets aan de hand!
Quick zegt: "Houd mij maar vast,
dan blijven we samen goed aan de kant!"

Full Colour

This design is the property of Kingcap®

Veiligverkeer Maasland A1-0421
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EDUCATIEVE THEATRALE WORKSHOPS “ROOD-GROEN”
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‘NU EN STRAKS, VEILIG NAAR SCHOOL!’
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PRODUCTEN VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS
DODEHOEKPROJECT ‘GOOD 2 SEE YOU!’
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DOSSIERMAP DODEHOEKPROJECT ‘GOOD 2 SEE YOU!’
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DVD DODEHOEKPROJECT ‘GOOD 2 SEE YOU!’
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ZCOOL TOOLKIT (GEREEDSCHAP)
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PRODUCT VOOR HET SPECIAAL ONDERWIJS
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DVD ‘MIJN FIETS: ONDERHOUD EN TECHNIEK’
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BVL (BRABANTS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL)
BVL SCHOLEN
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VERKEERSOUDERS
Voor het uitvoeren van de diverse verkeersprojecten, die VVN-afdeling Maasland
(Oss en Bernheze) heeft ontwikkeld, zijn verkeersouders onmisbaar.
Wat is een verkeersouder?
Een verkeersouder is de contactpersoon tussen ouders, school en derden zoals de gemeente, politie
en wijkverenigingen.
Verkeersouders maken zich sterk voor goed verkeersonderwijs en een veilige school. Een verkeersouder
kan dit nooit alleen. Hij of zij doet dit in samenwerking met de directie, het team, de ouderraad en de
medezeggenschapsraad.

Wat zijn zoal de taken van een verkeersouder?
• De verkeersouder organiseert educatieve
		 verkeersprojecten op school, zoals een 		
		 fietsverlichtingsproject of fietskeuringen.
• De verkeersouder werkt samen met de 		
		 wijkagent als het gaat om voorlichting of
		 gastlessen. Andere belangrijke contacten zijn
		 de verkeersouders van andere scholen, 		
		 wijkbureaus, bewonersgroepen, wijkcentra en
		 natuurlijk de gemeente als het gaat om
		 infrastructurele maatregelen, zoals het 		
		 aanleggen van een fietspad of het veiliger
		 maken van een kruising.
• Een verkeersouder praat mee binnen de
		 school over de mogelijke verbetering van de
		 verkeersveiligheid. Eigenlijk is er rondom elke
		 school wel iets te verbeteren.
		 Of het nu gaat om het aanleggen van een
		 zebrapad, het verplaatsen van een onveilige
		 bushalte of het invoeren voor een 30-kilometer
		 zone. Vaak kan met een simpele ingreep de
		 route van en naar school een stuk veiliger
		 worden gemaakt.
• Verkeersouderwerk is vrijwilligerswerk.
		 Je bepaalt dus zelf hoeveel tijd en energie je
		 erin steekt.
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Meer mogelijkheden
• De verkeersouder doet de aanzet naar BVL,
		 Brabants Verkeersveiligheids Label.
		 Meer informatie kan je vinden op de website
		 van BVL: Brabant http://www.bvlbrabant.nl/
		 over-bvl/verkeersouders
• O.a. de dodehoekprojecten en verkeers		 examens zijn projecten die door VVN-afdeling
		 Maasland (Oss en Bernheze) georganiseerd
		 worden, maar waarbij binnen de school de
		 helpende hand van de verkeersouder hard
		 nodig is. Bijvoorbeeld voor het nakijken van de
		 schriftelijke examens, meefietsen naar de
		 brandweerkazerne en de organisatie tijdens de
		 dag dat de vrachtwagen op school staat.
• Verkeersouders vergaderen op school mee
		 met de werkgroep verkeer, en brengen 		
		 bijvoorbeeld een verkeersnieuwsbrief uit.
• Ook zorgen verkeersouders dat het onderwerp
		 veilig verkeer regelmatig op de agenda van
		 de MR staat.
• Zo is er voor de fanatieke verkeersouder
		 genoeg te doen en wordt u daarbij ondersteund
		 door VVN, zowel door de landelijke organisatie
		 als door VVN-afdeling Maasland (Oss en 		
		 Bernheze).

VERKEERSOUDERS

Verkeersouder - VVN landelijk
Als je jezelf wilt aanmelden als verkeersouder, stuur
dan een mail naar de coördinator verkeersouders
van VVN-afdeling Maasland (Oss en Bernheze).
Vermeld hierin je naam, telefoonnummer, de
naam van de school en de contactpersoon van
de school. Er wordt dan telefonisch contact met
jou opgenomen. Wij zorgen er dan voor dat jouw
aanmelding op de goede plaats terecht komt.
De contributie die verschuldigd is voor het
lidmaatschap als verkeersouder wordt door ons
betaald.
Je hoeft je daarover dus geen zorgen te maken,
mits bij de juiste persoon aangemeld.
Per school kan er één verkeersouder worden
aangemeld bij VVN-afdeling Maasland (Oss en
Bernheze).
Vervolgens ontvangt deze via de landelijke
VVN-organisatie een startpakket, een uitnodiging
voor een introductiebijeenkomst, informatie
over bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden en het
informatieblad ‘Veiligheid Voorop’.

VVN-afdeling Maasland (Oss en Bernheze)
Uiteraard kan je voor allerlei vragen en advies
terecht bij de diverse projectleiders van onze
afdeling en ontvang je een of twee keer per jaar
een uitnodiging voor een bijeenkomst met alle
verkeersouders uit ons werkgebied..
Info: verkeersouders@vvn-maasland.nl

Landelijk Steunpunt Verkeersouders
Postbus 66, 3800 AB AMERSFOORT
tel: 088-5248800
fax: 088-5248899
e-mail: verkeersouders@vvn.nl
Kijk voor meer informatie op
www.vvn.nl/verkeersouder-worden

Bovendien wordt de verkeersouder uitgenodigd
voor thema-avonden van het VVN-district
waartoe onze gemeente behoort.
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PRODUCTEN VOOR HET BASISONDERWIJS
PUZZELS

VVN-afdeling Maasland (Oss en Bernheze) heeft drie puzzels ontwikkeld, die speciaal bestemd zijn voor
leerlingen in de leeftijdsgroep van vier tot tien jaar (groep 1 t.e.m. groep 6 van de basisschool).
Puzzels werken als hersengymnastiek en helpen om de drie elementen waaruit intelligentie bestaat, te
ontwikkelen. Het praktisch denken, het analytisch vermogen en de creativiteit worden ermee bevorderd.
Bovenal is puzzelen gewoon erg leuk en ontspannend!
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PRODUCTEN VOOR HET BASISONDERWIJS

DODEHOEKPROJECT ‘THIS IS MY LIFE!’

Leerlingen uit groep 8 gaan na dit schooljaar
naar het voortgezet onderwijs. Ze komen dan
meer met het drukke verkeer in aanraking.

Het doel van dit dodehoekproject is om kinderen bewust te maken van de gevaren van de dode hoek
van o.a. vrachtwagen, touringcar en landbouwvoertuigen en zo het aantal ongevallen te reduceren.
Het project bestaat uit een handleiding en een dvd met de film ‘This is my life!’. Deze film gaat over een
waargebeurd verhaal van een dodehoekongeval in Oss van twee scholieren op weg van huis naar
school. Uiteraard blijft het van belang om hieraan ook de praktijkles te koppelen om de leerlingen te
laten ervaren wat de dode hoek in werkelijkheid inhoudt.
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PRODUCTEN VOOR HET BASISONDERWIJS
VEILIG SKATEN

Veel kinderen gaan tegenwoordig op skates de straat op. Wij willen met dit skateproject bereiken dat
kinderen gaan nadenken over:
• gevaren die ze kunnen tegenkomen;
• verkeersregels waar ze mee te maken krijgen;
• gedragsregels waar ze zich aan dienen te houden.

Het project is bestemd voor de groepen 6 en 7 van het basisonderwijs. Op advies van gebruikers hebben
we het in een ander jasje gestoken. De opzet is nu beknopter. Aan het theoretisch gedeelte kan nu in één
les gewerkt worden. De praktische les (die nog steeds via ons aangevraagd kan worden) sluit hier, indien
gewenst, op aan.
Het vernieuwde project gaat uit van een klassengesprek met de leerlingen, gevolgd door een werkvorm
waarin de leerlingen met elkaar criteria zoeken die passend zijn bij veilig skaten. De les eindigt door
centraal die criteria te rangschikken. Dit lijstje is uiteindelijk de poster op A3-formaat welke in de klas
opgehangen kan worden en een mini poster op A5-formaat die uitgereikt kan worden aan de leerlingen.
Aan te bevelen is om hiermee een link te maken naar de ouders/ verzorgers. Dit project past in de criteria
van het BVL.
Materiaal, brief, flyer, instructie en A3-poster, kan je downloaden via onze website www.vvn-maasland
bij hoofdstuk “projectinformatie”.
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PRODUCTEN VOOR HET BASISONDERWIJS

VERKEERSEXAMENS

Het hoofdkantoor van Veilig Verkeer Nederland
verzorgt het schriftelijk verkeersexamen voor alle
basisscholen in Nederland.

VVN-afdeling Maasland (Oss en Bernheze) begeleidt de verkeersexamens voor de ongeveer 1500
leerlingen van de basisscholen uit haar werkgebied (de gemeenten Oss, Bernheze en Maasdonk).
Hiervoor is door onze afdeling een speciale lesmap ontwikkeld met daarin een
uitgebreide voorbereiding op het praktisch verkeersexamen.
Dit bestaat o.a. uit een dvd waarop het traject duidelijk wordt behandeld.
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PRODUCTEN VOOR HET BASISONDERWIJS

KNUTSELKOFFER DODEHOEKPROJECT ‘THIS IS MY LIFE!’

Als aanvulling op het dodehoekproject ‘This is my life!’ is er een knutselkoffer als verwerkingsopdracht.
Hiermee kunnen de leerlingen de dode hoek al knutselend beleven en zien.

Vervoer v2.pdf
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PRODUCTEN VOOR HET BASISONDERWIJS
VERKLEEDBOX

De Verkleedbox dient als multifunctionele
verkeersgrabbelton voor de basisschoolgroepen 1 t/m 4. De box bevat materialen
waarmee verkeerslessen op een gevarieerde
manier kunnen worden ingevuld.

Er is o.a. een voorleesverhaal met bijbehorend praatplatenboek en een cd met kinderliedjes.
Er zijn verkleedspullen, waaronder een politiepak met pet, een verpleegstersuniform met toebehoren, een
brandweerpak en brigadierskleding, waarmee leerlingen zelfstandig een toneelstuk op kunnen voeren.
Het uiteindelijke product is een unieke mengvorm van creativiteit, speelsheid en educatieve leerdoelen.
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PRODUCTEN VOOR HET BASISONDERWIJS
EDUCATIEVE VERKEERSTUIN

Het project ‘educatieve verkeerstuin’ is erop gericht kinderen spelenderwijs besef bij te brengen van
veiligheid in het verkeer. De verkeerstuin bestaat uit een heleboel materialen, die zich in een grote
aanhangwagen bevinden. Met deze materialen kan zowel een skelter- als een fietsbehendigheidsparcours worden gebouwd. Aan dit verkeersproject is ook een lesmap toegevoegd.
Het project is geschikt voor alle groepen binnen het basisonderwijs.

Skelterparcours
Het skelterparcours laat leerlingen op een kindvriendelijke manier kennismaken met de verkeersregels.
Door met een skelter het parcours te rijden, kunnen de leerlingen allerlei verkeerssituaties en
verkeersregels oefenen, zoals het nemen van rotondes, wegversmallingen en het verlenen van voorrang.
Fietsbehendigheidsparcours
Het gedeelte voor fietsbehendigheid omvat diverse oefeningen die al fietsend gedaan kunnen worden.
De oefeningen sluiten aan bij situaties uit de dagelijkse praktijk. Door de oefeningen te doen, merken
leerlingen of zij handig en vertrouwd zijn met hun fiets.
Vertrouwd zijn met je fiets vergroot je veiligheid in het verkeer.
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PRODUCTEN VOOR HET BASISONDERWIJS
ZCOOL TOOLKIT (GEREEDSCHAP)

Dit is een compacte (fiets)reparatiekoffer voor conciërges en fietsenstallingbewakers in
het basisonderwijs. Deze toolkit is aan te schaffen met de dvd ‘Mijn fiets en kleine reparaties.’
De dvd is bedoeld om te gebruiken in de klas.
Deze toolkit is niet bestemd als concurrentie voor de reguliere rijwielhandelaar.
Waar het hier om gaat is, dat kinderen veilig naar huis kunnen rijden.
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PRODUCTEN VOOR HET BASISONDERWIJS
BANDEN PLAKKEN

Dit project richt zich speciaal op scholieren in het
basisonderwijs van groep 7 en 8. Het sluit aan op
het Zcool Toolkitproject. Bij dit project kunnen de
leerlingen het geleerde in praktijk brengen door
zelf hun kapotte band te repareren.

De aluminium koffer bevat materialen om een band te plakken. Er zijn twee koffers beschikbaar.
Inhoud:
•
•
•
•
•
•
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4 velgen met binnen- en buitenbanden
3 bandenplakdoosjes
3 binnenbanden
6 bandenlichters
1 fietspomp
2 priemen

PRODUCTEN VOOR HET BASISONDERWIJS
VEILIG BRENGEN EN HALEN

Dit project richt zich op scholieren in de onderbouw van het basisonderwijs. “Veilig brengen en halen” is
een kort actieproject waarin aandacht wordt besteed aan de verkeersregels als fietser en voetganger en
aan een veilige verkeerssituatie rondom school tijdens het brengen en halen van leerlingen. De ouders
worden benaderd met een flyer en een gadget om hen erop te attenderen dat zij (bij voorkeur) de auto
beter thuis kunnen laten. Kinderen gaan beter onder begeleiding te voet of op de fiets naar school.

Veilig
brengen
en halen
Zo leren ze zich sneller zelfstandig door het verkeer te
verplaatsen. Bij de start van het nieuwe schooljaar
belonen we het goede voorbeeld van de volwassenen.
Anderen proberen we te stimuleren en motiveren
om hun kind op de fiets naar school te brengen.
Dit project sluit aan bij de landelijke campagne
‘De scholen zijn weer begonnen!’.
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PRODUCTEN VOOR HET BASISONDERWIJS
LEER- EN VERTELBOEKJE: QUICK HELPT JE VEILIG DOOR HET VERKEER

Quick helpt je veilig door het verkeer” heeft als doelgroep het jonge kind (peuters en kleuters) en hun
ouders/ verzorgers en leerkrachten.
Dit boekje brengt een aantal verkeerssituaties in beeld, waarbij het kind gewezen wordt op veilig
verkeersgedrag, passend bij die situatie.
We proberen dit gedrag te duiden door steeds een korte zin op te nemen: “Quick zegt: “…..”.

Grote wagens

Vrachtwagen

Vuilniswagen

Graafmachine

Tractor

Daar komen hele grote wagens aan.
Quick zegt: "Als je zo'n grote wagen ziet,
moet je echt even aan de kant gaan staan."

De plaat op de linker pagina, met de korte zin is onderwerp van het gesprek met het kind.
De afbeeldingen op de rechterpagina zijn bedoeld om het gesprek verder inhouden te geven, als
suggestie om mee te nemen in het gesprek.
Dankzij de korte zinnen van Quick, kan het kind deze ook makkelijk inprenten en herhalen.
En waar mogelijk ook, onder begeleiding, toepassen in de situatie zelf door het zinnetje hardop te (laten)
herhalen.Leren door te kijken, te vertellen, te benoemen, te herhalen en toe te passen: geef het kind de
rol van “Quick”.
Vandaar ook dat we dit een leer- vertelboekje noemen.
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PRODUCTEN VOOR HET BASISONDERWIJS

Het boekje is beschikbaar voor kinderdagverblijven,
locaties peuterwerk, basisscholen en geregistreerde
gastouders in ons werkgebied. Dus in de gemeenten
Oss en Bernheze. Voor derden is het boekje te koop
bij boekhandel Derijks in Oss en op onze website.
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Met veel licht en geluid rijden ze hard
door de straat! Er is iets aan de hand!
Quick zegt: "Houd mij maar vast,
dan blijven we samen goed aan de kant!"
We zijn uitgegaan van meer of minder herkenbare situaties binnen de gemeenten Oss en Bernheze.
Niet iedere situatie is voor ieder kind/ gezin/ ouder/ school relevant.
Iemand uit Vorstenbosch zal niet direct of regelmatig in aanraking komen met de veerpont in Megen.
Daarom: kies wat relevant is in jouw woonomgeving.
We hopen (en verwachten) met dit boekje een mooie en zinvolle bijdrage te leveren aan de
verkeersopvoeding van het jonge kind.
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PRODUCTEN VOOR HET BASISONDERWIJS
MATERIALEN “QUICK”

Om het bespreken van de thema’s uit het boekje op scholen, in groepen mogelijk en meer visueel te
maken hebben we een aantal te lenen materialen ontwikkeld:
1. Digitale versie van het boekje
De digitale versie van het leer- en vertelboekje. Onder het 		
tabblad ‘onderwijs’ is een link opgenomen om de pagina’s
van het boekje op het digibord te projecteren.

2. Quick praatplaten
Groot formaat praatplaten: van iedere pagina uit het
boekje zijn grote, stevige platen gemaakt die klassikaal 		
besproken kunnen worden.
Deze platen zijn opgeborgen in een flightcase.

3. Kostuum Quick
Kruip in de huid van onze mascotte “Quick”.
Quick is de mascotte van onze afdeling. We zien hem
dan ook terug in verschillende projecten en uitgaven.		
Het kostuum van Quick, waarmee (mits ‘gevuld’ door een
persoon) Quick fysiek aanwezig kan zijn bij verkeers-			
evenementen op scholen of elders. Ook dit pak is te leen en
is keurig opgeborgen is een flightcase.

4. Vloerpuzzel
Een grote vloerpuzzel van Quick, welke door kinderen 		
gelegd kan worden.
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PRODUCTEN VOOR HET BASISONDERWIJS

Kosten lenen materiaal Quick
Scholen binnen het werkgebied van VVN-afdeling Maasland (Oss en Bernheze) kunnen gratis gebruik
maken van de Quick materialen. De materialen zijn en blijven ons eigendom.
Scholen buiten ons werkgebied kunnen de materialen huren.
De huurkosten bedragen:
• voor de praatplaten: € 20,=/dag en € 10,= voor elke volgende dag
• voor het Quick pak: € 50,=/dag en € 25,= voor elke volgende dag
• voor de vloerpuzzel: € 20,=/dag en € 10,= voor elke volgende dag

Voor alle uitleen vragen we een borg
De borg moet bij afleveren of ophalen betaald worden en wordt direct teruggegeven wanneer de
materialen compleet en onbeschadigd retour komen.
De borg bedraagt:
• voor de praatplaten: € 20,=
• voor het Quick kostuum: € 50,=
• voor de vloerpuzzel: € 20,=
Het reserveren/ lenen van de materialen kan
via onze site www.vvn-maasland.nl.
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PRODUCTEN VOOR HET BASISONDERWIJS
MEVROUW PLUME EN QUICK ONDERWEG

Het project is een interactieve educatieve voorstelling die gegeven wordt door een acteur. Met behulp
van een handpop (figuur Quick) neemt zij de kinderen mee in de wereld van het veilig deelnemen
aan het verkeer. Op speelse wijze gaat zij in gesprek met de handpop en speelt in op de reacties van
de kinderen. Rondom deze voorstelling wordt aanvullend materiaal gemaakt zoals: voorleesboekjes,
knutselopdrachtjes en luisterliedjes met spelvormen.

Voor de scholen binnen het werkgebied van VVN-afdeling Maasland (Oss en Bernheze) zijn de
voorstellingen gratis. Voor de scholen buiten ons werkgebied vragen we € 225,- voor de eerste voorstelling
en voor een volgende aansluitende voorstelling € 175,-.
Reiskosten worden apart gedeclareerd.
Voorstellingen van “Mevrouw Plume en Quick onderweg” kunnen per e-mail worden gereserveerd
(via Lonneke van der Veer) plumecreatief@gmail.com of door een reservering te maken via onze website
www.vvn-maasland.nl.
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PRODUCTEN VOOR HET BASISONDERWIJS
FIETSVERLICHTING

Dit project richt zich op scholieren van het
basisonderwijs. Goed zichtbaar zijn op de fiets
is iedere dag belangrijk. Voor kinderen is dit
van nog groter belang, omdat zij doorgaans
kwetsbaarder zijn in het verkeer.

Met dit project willen we zowel leerlingen als hun ouders informeren over de mogelijkheden die er zijn
op het gebied van fietsverlichting. Bovenal willen wij iedereen aan het denken zetten over de gevaren
van slecht zichtbaar zijn in het verkeer.
Voor dit project is er een set van vier koffers met daarin diverse soorten fietsverlichting
en reflectiematerialen. Er is ook een lesmap te bestellen met daarin o.a. een draaiboek voor een
projectmiddag, een lesbrief en uitleg over de koffers.
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PRODUCTEN VOOR HET BASISONDERWIJS

VIRTUAL REALITY BRILLEN

Voldoende zichtbaar zijn op de fiets is iedere dag
voor iedereen belangrijk. Voor kinderen is dit
van nog groter belang, omdat zij doorgaans
kwetsbaarder zijn in het verkeer.

Vanaf een jaar of 9 gaan kinderen steeds vaker zelfstandig het verkeer in op de fiets. Niet alleen naar
school, maar ook naar sportclub, stad of bibliotheek. Vaak ’s morgens of tegen de avond, soms ook met
slecht weer. Voor automobilisten hèt moment van de dag waarop zij gehaast naar huis rijden.
Maar ook hèt moment van de dag om een kind op de fiets over het hoofd te zien.
Met dit project wil VVN-afdeling Maasland (Oss en Bernheze) zowel kinderen als hun ouders informeren
over de mogelijkheden die er zijn op het gebied van fietsverlichting. Maar bovenal willen wij iedereen
aan het denken zetten en de gevaren laten zien van slecht zichtbaar zijn op de fiets.
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PRODUCTEN VOOR HET BASISONDERWIJS

Wij hebben een 3D-film gemaakt door op verschillende plaatsen in de regio opnamen te maken van
fietsers. Sommigen met hun verlichting aan maar ook veel zonder verlichting.
Zet de VR bril op en ervaar zelf hoe slecht je zichtbaar bent zonder deugdelijke fietsverlichting.
Onze afdeling heeft een set van zes VR-brillen beschikbaar die je tijdelijk kan gebruiken.

Met deze zes brillen kan je een klas van maximaal 30 leerlingen in een lesuur duidelijk maken hoe zinvol
het is om goedwerkende fietsverlichting te hebben.
De scholen uit het werkgebied van VVN-afdeling Maasland (Oss en Bernheze) kunnen
gratis gebruik maken van dit project.
Scholen buiten het werkgebied kunnen dit project lenen voor een bedrag van € 200,- excl. reiskosten voor
brengen en halen. Je kan de brillen reserveren op onze site https://vvnmaasland.nl/projecten/reserveren/
Download de lesbrief en de gebruikshandleiding voor de VR-Brillen via onze website.
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PRODUCTEN VOOR HET BASISONDERWIJS

EDUCATIEVE THEATRALE WORKSHOPS
“ROOD-GROEN”
Voor drie verschillende niveaus binnen het
basisonderwijs is een op maat gemaakte
theatrale workshop beschikbaar.

Groep 1, 2 en 3
Tijdens deze workshop zal de focus gelegd worden op de basiskennis van de leerlingen.
Groep 4 en 5
Tijdens deze workshop ligt de nadruk op het overbrengen van kennis.
Groep 6 en 7 (optie groep 8)
De groepen 6 en 7 nemen deel aan een verkeersquiz. Voor de groepen 6 en 7 als voorbereiding op
het verkeersexamen. In overleg kan groep 8 ook deelnemen aan de quiz als voorbereiding op het
deelnemen aan het verkeer als ze naar het voortgezet onderwijs gaan.
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PRODUCTEN VOOR HET BASISONDERWIJS

NU EN STRAKS, VEILIG NAAR SCHOOL!’
Na de zomervakantie gaan de brugklassers
massaal op de fiets op weg naar het voortgezet
onderwijs. Ze krijgen daarbij te maken met
voor hen nieuwe verkeerssituaties.

Het project ‘Nu en straks, veilig naar school!’ spoort de leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs
aan op een actieve en eigentijdse manier bewust te worden van de school-thuis-route en
confronteert ze met de gevolgen van onveilig gedrag voor zichzelf en anderen.
Er zijn diverse fietsroutes van de omliggende kernen van Oss naar Oss gefilmd.
Ook worden er diverse gevaarlijke kruisingen in de gemeente Oss in beeld gebracht.
Bij het filmmateriaal hoort voor iedere leerling een lesboekje en een certificaat van deelname.
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PRODUCTEN VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

DODEHOEKPROJECT ‘GOOD 2 SEE YOU!’

Dit project van VVN-afdeling Maasland (Oss en Bernheze) richt zich speciaal op scholieren in de leeftijd
van 14 tot 16 jaar en docenten die vanuit hun functie (verkeerscoördinator), taak of betrokkenheid
zijn belast met ‘verkeer’. Het verhaal gaat over de dode hoek bij grote voertuigen zoals bussen,
vrachtwagens, maar ook landbouwvoertuigen.

‘GOOD 2 SEE YOU!’ gaat over twee
‘alledaagse’ fietsers (twee vriendinnen,
Angela en Melanie) op weg naar school
en een vrachtwagenchauffeur, onderweg
voor zijn werk.
Van hen valt veel te leren, óók als het flink misgaat!
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PRODUCTEN VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

DOSSIERMAP DODEHOEKPROJECT ‘GOOD 2 SEE YOU!’

Dit is een compleet dossier met ideeën voor de uitvoering van het project ‘Good 2 See You!’.
Het is een bundeling van documenten van soortgelijke activiteiten op scholen
in het voortgezet onderwijs.

DVD DODEHOEKPROJECT
‘GOOD 2 SEE YOU!’

Film (eventueel apart te bestellen) behorende
bij het project ‘Good 2 See You!’.
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PRODUCTEN VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

ZCOOL TOOLKIT (GEREEDSCHAP)

Uitgebreide (fiets)reparatiekoffer voor conciërges, fietsenstallingbewakers en/of docenten techniek.
De koffer is onderdeel van het project ‘Fietsverlichting voor het voorgezet onderwijs’.
Deze toolkit is niet bestemd als concurrentie voor de reguliere rijwielhandelaar.
Waar het hier om gaat, is dat kinderen veilig naar huis kunnen rijden.
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PRODUCT VOOR HET SPECIAAL ONDERWIJS
KNUTSELFIETS

De knutselfiets is een product van VVN-afdeling Maasland (Oss en Bernheze) en bestemd voor het
Voortgezet Speciaal Onderwijs, vooral gericht op de lessen handvaardigheid en techniek.
Het project bestaat uit een kist met daarin een lesmap, een compleet gedemonteerde fiets, een
montagestandaard en gereedschap. Ook een komische introductiefilm (dvd) en een kwartetspel maken
deel uit van het lespakket.

In de lesmap zitten werkbladen met daarop korte, duidelijke instructies, vergezeld van bijbehorende
foto’s waarmee de leerlingen stap voor stap een complete fiets kunnen monteren. Op de werkbladen
staan instructies voor enkele eenvoudige reparaties aan een fiets. Uiteraard wordt in de lesmap ingegaan
op de plaats van de fiets in het verkeer en de gedragsregels als bestuurder van een fiets.
Het mooie van dit project is dat er, met wat meer of minder begeleiding van de leerkracht, gewerkt kan
worden op bijna ieder niveau, zowel individueel als in groepsverband.
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OVERIGE PRODUCTEN
AUTO TE WATER

In samenwerking met Reddingsbrigade Oss is het project Auto te water opgezet.
Dit project richt zich op belangstellende particulieren, scholen voortgezet onderwijs, duikverenigingen,
zwemverenigingen en hulpdiensten zoals politie en brandweer.
Het doel van dit project is inzicht te verkrijgen in eventuele problemen bij de ontsnapping uit auto’s die te
water raken. Inmiddels is het project overgedragen aan Reddingsbrigade Oss.

Als je interesse hebt in dit project kan je
contact opnemen met Reddingsbrigade Oss
via autotewater@reddingsbrigadeoss.nl.
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OVERIGE PRODUCTEN

ZEBRAMAT

Zoals bekend is een zebrapad een gedeelte van de straat waar voetgangers voorrang behoren
te krijgen bij het oversteken van de weg.
Het is van belang om leerlingen de regels van een zebrapad bij te brengen.

‘Voorrang hebben’ betekent niet ‘voorrang nemen’. Het blijft van belang om goed uit te kijken bij het
oversteken, ook al maak je gebruik van een zebrapad.
Met dit nagebootste zebrapad, gemaakt van zeil, kunnen leerlingen oefenen hoe ze
veilig kunnen oversteken. Deze zebramat is bruikbaar tijdens tal van verkeerslessen en
activiteiten op het schoolplein en/of in de klas.
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OVERIGE PRODUCTEN
DVD ‘MIJN FIETS: ONDERHOUD EN TECHNIEK’

Dit is een gedetailleerde instructiefilm met stapsgewijze uitleg over hoe een fiets te monteren.
Het is een technisch product, dat geschikt is voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en
beroepsgerichte afdelingen techniek van het vmbo.
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BVL (BRABANTS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL)
Het BVL is een parapluproject om bestaande
en nieuwe educatieprojecten van scholen voor
basisonderwijs in beeld te brengen via een
netwerkstructuur. Zo is er inmiddels een intensieve
samenwerking ontstaan met projecten als
‘Verkeersouders’ van VVN.
Scholen staan er bij het BVL-project niet alleen
voor: we doen het samen. Het BVL-team, andere
BVL-scholen, de gemeente, de politie, Veilig
Verkeer Nederland, andere Label-provincies en
vele andere particuliere organisaties zorgen voor
efficiënte ondersteuning.
Bijna alle scholen in ons werkgebied nemen deel
aan het keurmerk BVL. In dit keurmerk, dat vanaf
2018 digitaal bijgehouden dient te worden in een
onlinesysteem, wordt de scholen gevraagd om
verantwoording te geven van de uitgevoerde
activiteiten. Het gebruik van een lesmethode,
het uitvoeren van praktische projecten, veilige
schoolomgeving en duurzaamheid zijn items die
aan de orde komen.
BVL = tastbaar en herkenbaar
Met het Label aan de muur laat de school zien dat
ze werken aan:
• verkeersveiligheid,
• gezondheid,
• milieu en
• ouderbetrokkenheid
Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer.
Elk jaar zijn in Nederland honderden kinderen
betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een
hele schoolklas laat daarbij het leven. Zij moeten
daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen.

Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en
een hoge kwaliteit daarvan te waarborgen, is er
in 1997 een keurmerk in het leven geroepen: het
Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL).
Met het beeldmerk SEEF de Zebra
toont een school aan dat die zich
inzet voor verkeerseducatie en
-veiligheid rond de school.
De projecten van onze afdeling
zijn inpasbaar binnen de criteria
van het BVL.
Subsidie van de provincie via de gemeente
Mensgerichte verkeersveiligheidsactiviteiten, zoals
voor verkeersles op school, kosten de scholen
soms extra geld. Zoals het theoretisch- en praktisch
verkeersexamen in groep 7, een dodehoekproject, Streetwise of een andere inzet in de klas,
op het plein of rondom de school. Hiervoor krijgen
BVL-scholen via de gemeente subsidie van de
provincie Noord-Brabant. Als je het bedrag in een
bepaald jaar niet uitgeeft, dan kun je het sparen
voor grote projecten, de aanschaf van een nieuwe
verkeersmethode of (verkeers)materialen.
De scholen uit het werkgebied van onze afdeling
ontvangen niet het gehele subsidiebedrag.
Via de gemeente wordt aan VVN-afdeling
Maasland (Oss en Bernheze) vier euro van het
subsidiebedrag voor de scholen verminderd en
aan onze afdeling verstrekt. Daardoor kunnen de
scholen gratis gebruik maken van onze projecten.
Voor info over het BVL kan je terecht op de website

www.bvlbrabant.nl

Https:
//www.bvlbrabant.nl/subsidie/bvl-normbedragen
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