EEN FIERE
VERKEERSOUDER,
DAT BEN JIJ!
Je hebt je geregistreerd als verkeersouder op www.verkeersouders.be en mag je vanaf
nu dus officieel een fiere verkeersouder noemen! Welkom!
De veiligheid van je (klein)kind of van schoolkinderen in het algemeen is voor
jou wellicht een topprioriteit. In en rond de school, maar ook op weg van en
naar school. Als verkeersouder kun je de school hierbij helpen en zo een bijdrage
leveren aan de verkeersveiligheid. Hoe je dat precies doet, vul je grotendeels zelf
in. Misschien vind je het leuk om kinderen te begeleiden met de fiets, of beman je
graag een controlepost tijdens het fietsexamen? Of misschien kun je een originele
sensibiliseringsactie op touw zetten om ouders aan te sporen juist te parkeren in de
buurt van de school? Wat je talenten ook zijn, er is altijd een activiteit die aansluit bij
jouw voorkeur. Alle beetjes helpen!
Natuurlijk ben je niet alleen! De VSV zet je op weg en ondersteunt je met uitgewerkte
actiepakketten, vormingen, advies en ideeën.
We streven naar minstens één verkeersouder in elke basisschool! Heb je vrienden,
kennissen of familie die al eens een handje willen toesteken op school tijdens
verkeersactiviteiten, overtuig hen dan om zich te registreren als verkeersouder!

WAT DOE JE ALS
VERKEERSOUDER?
MAAK JEZELF EN ANDEREN SLIMMER

STEEK DE HANDEN UIT DE MOUWEN
Als verkeersouder steek je uiteraard ook wel eens de handen uit de mouwen.
Op www.verkeersouders.be vind je praktische organisatiefiches die je hierbij
kunnen helpen:

Als verkeersouder heb je de taak op je genomen om je kennis van en attitude in het verkeer te delen
met kinderen, andere ouders … Natuurlijk is het belangrijk dat je over juiste en volledige informatie
beschikt.
Daarom vind je op www.verkeersouders.be informatiefiches terug over interessante thema’s, zoals:
• Hoe fiets je in groep?
• Veilig in de auto
• Gemachtigd opzichter

Fietspoolen

Carpoolen

Voetgangerstraining

Daarnaast kun je ook sensibiliseringsfiches downloaden, onder meer over:
• Duurzame mobiliteit
• Zichtbaarheid
• Parkeren en parkeerdruk
Deze fiches kun je gebruiken om anderen te sensibiliseren. Hier een aantal leuke voorbeelden:

Fietstraining

Het Grote Fietsexamen

• Organiseer een infoavond voor de ouders
• Schrijf een artikel in het schoolkrantje
• Deel flyers uit

Op www.verkeeropschool.be vind je een overzicht van alle verkeersprojecten van de VSV. Bij verschillende van deze initiatieven kunnen leerkrachten
de hulp van verkeersouders gebruiken. Of wie weet is het leerkrachtenteam
op jouw school nog niet op de hoogte van het aanbod? Hoog tijd om hen
verkeeropschool.be voor te stellen!

WE BEKIJKEN DIT EVEN SAMEN

STAP VOOR STAP:
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STEL OP SCHOOL EEN VERKEERSWERKGROEP SAMEN
Is er in jouw school een verkeerswerkgroep?
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• Leerkracht van de
kleuters en elke graad

Samenkomen om onderwerpen en thema ’s te bepalen die relevant zijn voor
jouw schoolomgeving.

Een aantal keer per
jaar (bv. om de twee
maanden).

• Lokale politie (eventueel)
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STAP 2:

MAAK EEN JAARPLAN
Stel met de verkeerswerkgroep een jaarplan op.
Heb je al een ervaren verkeerswerkgroep, dan
kunnen jullie misschien wel elke maand een
actie inplannen.
Staat je werkgroep nog in de startblokken,
probeer dan niet te veel tegelijk te realiseren.
Streef naar een geslaagd initiatief om de paar
maanden.

110, 2800 Mechelen

STAP 3:
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De VSV heeft kant-en-klare actiepakketten ontwikkeld waarmee verkeersouders meteen aan de slag
kunnen. Je kunt deze gratis bestellen op onze website.
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Parkeerdruk
Het actiepakket Parkeerdruk bevat materiaal om een sensibiliserende actie op
touw te zetten tegen foutparkeren aan de schoolpoort. Via een originele & ludieke
actie kun je ouders sensibiliseren om correct te parkeren, waardoor het een pak
veiliger wordt voor de schoolkinderen.
In het pakket vind je:
• een praktische infofiche met uitleg over de aanpak van de actie;
• 50 flyers voor buurtbewoners;
• 100 ludieke parkeerkaarten;
• 2 affiches (voor voor en na de actie).

Andere acties

Fietscontrole
Het actiepakket Fietscontrole is ideaal als voorbereiding op een klasuitstap met de
fiets of als een aparte verkeersactiviteit op school. In het pakket vind je kant-en-klaar
materiaal om een fietscontrole te organiseren op school en om leerlingen alles
bij te brengen over de wettelijk verplichte uitrusting van een fiets. Echt iets om als
verkeersouder mee aan de slag te gaan.
In het pakket vind je:
• een lesfiche ‘fietscontrole’;
• een affiche met een ‘niet-aangeklede’ fiets + losse fietsonderdelen die op deze
affiche aangebracht kunnen worden (rem, reflectoren, verlichting,…);

Helm Op Fluo Top

Voetgangers- en/of fietsexamen

Helm Op Fluo Top is een gratis verkeersproject
waarmee alle Vlaamse basisscholen het dragen
van een fietshelm en fluokledij op een leuke en
eenvoudige manier kunnen aanmoedigen.

Als verkeersouder kun je ook Het Grote
Voetgangersexamen organiseren of ondersteunen
voor het vierde leerjaar. Of Het Grote Fietsexamen
in het zesde leerjaar. Scholen die een
verkeersexamen organsieren, kunnen immers
altijd controleurs gebruiken, of hulp bij de start, of
mensen die de wegwijzers willen ophangen, of ...

Door fluo en/of een helm te dragen op
weg naar school, kunnen leerlingen stickers
verzamelen en zo sparen voor leuke
beloningen.

• tien A2-klasposters waarop fiets met verplichte uitrusting staat afgebeeld;

Als verkeersouder kun je mee controleren,
stickers uitdelen en/of de leerlingen belonen.

• 300 fietscontrolekaarten voor de leerlingen.

www.helmopfluotop.be
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Alle fiches en actiepakketten kun je terugvinden op www.verkeersouders.be.

Bij je inschrijving of jaarlijkse herinschrijving
krijg je ook telkens de mogelijkheid om
actiepakketten te bestellen.

STAP 4:

KIJK TERUG
Vergeet niet om tijdens een actie tijdig te overleggen met je verkeerswerkgroep en bij te sturen waar
nodig. Evalueer na de actie hoe het verlopen is en of jullie het gewenste resultaat hebben bereikt.
Je mag ons uiteraard op de hoogte houden van jullie harde werk! Leuke foto ’s, getuigenissen … zijn
meer dan welkom via de Facebookgroep of e-mail: verkeersouders@vsv.be.

VOORDELEN VOOR DE
VERKEERSOUDER
Je inzet en gedrevenheid is van groot belang voor het creëren van een veilige schoolomgeving. Om je
hiervoor te motiveren en te bedanken, biedt de VSV een aantal voordelen aan voor verkeersouders:

STARTPAKKET MET FLUO HESJE

KORTING OP MATERIAAL VAN DE VSV

DAG VAN DE VERKEERSOUDER

Ga naar http://webshop.verkeeropschool.be, klik
bij ‘Leverancier’ de VSV aan, en bekijk het aanbod.
Bij afrekening van het winkelmandje wordt je verkeersouder-lidnummer gevraagd en automatisch
een korting van 10% toegekend.

De Dag van de Verkeersouder is een beloningsdag
voor alle verkeersouders (en hun gezin) om hen te bedanken voor hun vrijwillige inzet: een filmvoorstelling,
een uitstapje naar een pretpark of dierentuin, een
reuzenpicknick … De uitnodiging krijg je via e-mail.

BOBBEJAANLAND

DAG VERKEER OP SCHOOL

Elke verkeersouder krijgt 10 euro korting bij Bobbejaanland (geldig voor maximaal 5 personen)! Deze
kortingsbon vind je terug in je startpakket, of kun je
digitaal opvragen via verkeersouders@vsv.be.

Jaarlijks organiseert de VSV de Dag Verkeer op
School, een dag vol workshops en infosessies over
verkeerseducatie. Verkeersouders mogen hier gratis
naartoe. Inschrijven is wel verplicht via
www.dagverkeeropschool.be.

GRATIS ACTIEPAKKETTEN

NIEUWSBRIEF

Als verkeersouder kun je de actiepakketten Fietscontrole en Parkeerdruk GRATIS bestellen voor je
school. Niet-verkeersouders kunnen de pakketten
ook bestellen via de webshop, maar betalen.

Geregistreerde verkeersouders krijgen vijf keer per
schooljaar de digitale nieuwsbrief Verkeer op School
toegestuurd. Hierin vind je het laatste nieuws op vlak
van verkeerseducatie, mooie praktijkvoorbeelden uit
andere scholen, acties, wedstrijden, enzovoort.

VOORDELEN VOOR DE
SCHOOL
Een school die werkt met verkeersouders, geniet van verschillende voordelen:

MEDAILLE VERKEER OP SCHOOL

KORTING OP VSV-MATERIAAL

Scholen die zich samen met de VSV inzetten voor verkeersveiligheid, worden beloond
met een medaillepakket Verkeer op School. Elk
VSV-initiatief waaraan je school deelneemt,
levert een punt op. Verkeersouders leveren de
school een extra punt op! Bij 3 punten krijgt de
school een bronzen medaille met 1 beloning,
bij 6 punten een zilveren medaillepakket met
2 beloningen, en 9 punten leveren een gouden
medaille op met 3 beloningen naar keuze! Meer
info vind je op www.verkeeropschool.be.

Scholen kunnen verkeerseducatief materiaal
bestellen via www.webshop.verkeeropschool.be.
Verkeersouders krijgen hier 10% korting op
materiaal van de VSV (fiets- en voetgangersbrevetten, spandoeken …). Ook de actiepakketten Fietscontrole en Parkeerdruk zijn gratis voor
verkeersouders. Werken met verkeersouders
loont dus ook letterlijk!

HULP
De leerkrachten en directie op school hebben
het drukker dan ooit. Door verkeersouders in
te schakelen bij bijvoorbeeld fietslessen, de
organisatie van het fietsexamen, de actie Helm
Op Fluo Top, … kunnen ze een deel van hun
takenpakket verlichten.

CONTACT
VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Tel.: 015 44 65 50
E-mail: verkeersouders@vsv.be
Op de Facebookpagina Verkeersouders vind je
nieuws heet van de naald, wedstrijden, acties en
persberichten. Liken maar!
Je kunt je ook lid maken van de Facebookgroep
Verkeersouders, een gesloten groep waarin
je rechtstreeks in contact staat met andere
verkeersouders. Zo kun je foto’s posten, vragen stellen,
tips geven, inspiratie opdoen en ervaringen delen.
Wil je toegevoegd worden aan deze groep:
• Typ op Facebook Verkeersouders in.
• Klik bij ‘groepen’ Verkeersouders aan.
• Klik op ‘Word lid van deze groep’ en wacht even tot
je wordt toegevoegd.

