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Verkeerspakketten voor basisscholen 

Leerlingen leren 
omgaan met verkeerssituaties



 

Wat vraagt de gemeente van uw school?
Om gebruik te maken van het standaard verkeers‑ 
pakket overlegt uw school een kopie van het jaarplan 
waaruit blijkt dat verkeersveiligheid als leerdoel is 
opgenomen. Tevens zet u binnen de groepen 1 t/m 8 
een verkeersmethode in, nemen uw leerlingen deel aan 

leerlingen en ouders. Aan de hand daarvan vast‑ 
stellen welke maatregelen nodig zijn om de verkeers‑       
situatie te verbeteren.

Ondersteunen en meewerken aan andere (ludieke) 
verkeersacties, zoals bijvoorbeeld het inzetten van 
fietsschool van de Fietsersbond. Vraag de gemeente  
om advies.

Voor een maand gebruikmaken van vrolijke Dick 
Bruna borden rondom uw school. Deze attentiebor‑
den wijzen verkeersdeelnemers op de gevaren van 
te hard rijden en de aanwezigheid van kinderen.

Leerlingen leren over veilig verkeer
Kinderen overzien het verkeer niet altijd. Ze maken al 
spelend onverwachte bewegingen en zijn dus kwets‑
baar. Dat kunt u ze niet kwalijk nemen, want bewegen 
in het verkeer moet je leren. Hoe om te gaan met ver‑
keerssituaties zoals oversteken, voorrang verlenen en 
toepassen van verkeersregels. De gemeente vindt dit 
belangrijk en helpt uw school daarbij. Verkeersveiligheid 
is een speerpunt binnen de gemeente Houten. Speciaal 
voor basisscholen is een standaard verkeerspakket en 
een plus+ verkeerspakket samengesteld. Lees hierna 
hoe u gebruik kunt maken van deze pakketten.

Standaard verkeerspakket
In het standaard verkeerspakket staan u de volgende 
faciliteiten ter beschikking:

DVD ‘Kinderen hebben eigen spelregels’ gaat over 
het verkeersinzicht van jonge kinderen. Interessant 
voor ouders en geschikt voor ouderavonden.
 
Theorie‑ en praktijkles over gevaren van de dode 
hoek voor bovenbouw groepen. Een instructeur met 
vrachtwagen is een aantal dagen aanwezig op uw 
school.
 
Schoolonderzoek – In beeld brengen van verkeers‑
stromen rondom de school, met medewerking van 
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Wat vraagt de gemeente van uw school?
Naast datgene wat voor het standaardpakket geldt, 
beschikt uw school over een verkeerscommissie en één 
of meerdere verkeersouders. Uw school overlegt aan 
de gemeente een namenlijst met e‑mailadressen van 
commissieleden en de verkeersouders.

Borg
Voor de DVD ‘Kinderen hebben eigen spelregels’ en het 
VVN Schoolpleinpakket wordt een borg gevraagd. Na 
inlevering van het pakket in goede staat wordt de borg 
aan uw school terugbetaald.
 
Informatie
Kijk voor uitgebreidere informatie op www.houten.nl/
verkeerspakket. Of neem contact op met de verkeers‑
kundige van de gemeente, telefoon (030) 63 92 611, 
e‑mail gemeentehuis@houten.nl.

het theoretisch en praktisch verkeersexamen van Veilig 
Verkeer Nederland, organiseert u een jaarlijkse fietsver‑
lichtingscontrole en heeft de school een aanspreekpunt 
voor verkeer. 

Plus+ verkeerspakket
Als uw school meer wil bieden aan de leerlingen is 
naast het standaard verkeerspakket een plus+ verkeers‑ 
pakket beschikbaar. Dit biedt de volgende faciliteiten:

 

 

ANWB Streetwise – een verkeerseducatieprogramma 
voor de basisschool waarmee kinderen in vier 
verschillende programma’s praktische onderdelen 
leren over het verkeer. 
Kijk op www.anwb.nl/streetwise. Een school kan om 
het jaar van Streetwise gebruik maken. 

VVN Schoolpleinpakket – praktijklessen voor alle 
groepen van de basisschool. De lessen zijn gericht 
op het oefenen van verkeersgedrag en het leren 
toepassen van verkeersregels.

Verkeerstuin Utrecht – als de leerlingen van groep 
6 en 7 de verkeersborden kennen, kunnen zij in de 
verkeerstuin oefenen met verschillende verkeers‑
situaties. Zij leren zich te verplaatsen in andere 
verkeersdeelnemers. 

Shell/VVN Verkeersplein – leerlingen uit groep 4, 5 
en 6 leren met het mobiele oefenplein beter te 
fietsen. Zij raken vertrouwd met de verschillende 
verkeerssituaties in de praktijk. 
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Onderdoor 25
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