
Onze visie 
Onze school investeert veel in veilig verkeer.  Wij willen ons als school doelgericht en systematisch inzetten om onze leerlingen te laten groeien 

tot zelfstandige weggebruikers die hun verantwoordelijkheid kunnen en willen opnemen in het verkeer, hierbij rekening houdend met de 

wetgeving en afspraken. Om onze kinderen beter te beschermen vinden wij het noodzakelijk om hun op de gevaren te wijzen en vaardigheden 

bij te brengen.   

Verkeersopvoeding zien wij als een van de vele taken van onze school. Wij willen als school meewerken aan de doelstelling dat elke leerling 

zich veilig kan verplaatsen te voet en met de fiets op de openbare weg. We maken de leerlingen vertrouwd met verkeersregels en 

verkeersborden en we maken tijd voor het oefenen van voetgangers– en fietsersvaardigheden in groep en alleen. Ons streefdoel is dat onze 

leerlingen bij het verlaten van de school veilig zonder begeleiding met de fiets of te voet op stap kunnen 

Het leerkrachtenteam hanteert hiervoor een uitgewerkte leerlijn die gebaseerd is op het leerplan wereldoriëntatie met een verticale en 

horizontale samenhang als basis voor het plannen van verkeersactiviteiten en het uitbouwen van verkeerstraining. 

Verkeersopvoeding wordt trapsgewijs uitgebouwd, vertrekkende vanuit een beschermde, veilige omgeving waarin kleuters en lagere 

schoolkinderen hun vaardigheden bewust kunnen oefenen om van daaruit stapsgewijs ook deel te nemen aan aangepaste activiteiten in het 

reële verkeer. 

 Wij willen bewust inspanningen leveren om de ontwikkelingsdoelen en eindtermen met betrekking tot het verkeer en mobiliteit na te streven. 

Kleuteronderwijs - ontwikkelingsdoelen 
 De kleuters herkennen in hun omgeving plaatsen waar ze veilig kunnen spelen en waar niet. 
 Ze beseffen dat het verkeer risico's inhoudt. 
 Ze kunnen onder begeleiding elementaire verkeersregels toepassen (stoppen bij verkeerslichten, veilig oversteken, uitstappen aan de kant 

van de huizenrij, op de stoep blijven...) 
Lager onderwijs – eindtermen  
 De leerlingen kunnen de gevaarlijke verkeerssituaties in de ruimere schoolomgeving lokaliseren en er zich veilig verplaatsen. 
 Ze beschikken over voldoende reactiesnelheid, evenwichtsbehoud en gevoel voor coördinatie en ze kennen de verkeersregels voor 

voetgangers en fietsers, om zich zelfstandig en veilig te kunnen verplaatsen langs een voor hen vertrouwde route. 
 Ze tonen zich in hun gedrag bereid rekening te houden met andere weggebruikers. 



 Ze kennen de belangrijkste gevolgen van het groeiend autogebruik en kunnen de voor- en nadelen van mogelijke alternatieven vergelijken. 
 Ze kunnen een eenvoudige route uitstippelen met het openbaar vervoer 
 

We willen dit doen via volgende doelen :  

Nastreven verticale leerlijn doorheen de hele basisschool. 

Nastreven van een veilig en aangepast gedrag in het verkeer. 

Ervoor zorgen dat verkeers- en mobiliteitseducatie continu aanwezig is in de hele schoolwerking. 

 

Concreet 

  

Een werkgroep verkeer 

Onze werkgroep verkeer bestaat uit ouders (een agent) , leerkrachten en directie. Zij vergaderen een drietal keer per schooljaar en 

organiseren de verkeersweken en de extra activiteiten rond zichtbaarheid, duurzaam vervoer, ... Ze ontwikkelden ook een 

schoolroutekaart die vanuit de verschillende invalswegen de veiligste weg naar school toont. 

  

Onze speelplaats 

Op onze speelplaats is een stapperstraatje geschilderd om te oefenen in een beschermde omgeving. Met verkeersborden en andere 

verkeersmaterialen kunnen de kinderen hun verkeersvaardigheden oefenen in een veilige omgeving. 

  

Deelname aan 10op10 

10 op 10 ondersteunt onze verkeerswerking. Voor de inspanningen die wij leveren worden wij beloond met een label.  

Het label 10 op 10 is een kwaliteitslabel van de provincie Antwerpen voor scholen van het basisonderwijs.  Zij ondersteunen ons om 

in 3 fasen te groeien naar een gedragen verkeers- en mobiliteitswerking in de praktijk én op lange termijn. Die ondersteuning 

gebeurt in de vorm van plaatsbezoeken door een medewerker, vormingen en subsidies 



 

Wij willen bewust inspanningen leveren om de ontwikkelingsdoelen en eindtermen met betrekking tot het verkeer en mobiliteit na 

te streven. 

 

ACTIEPLAN   

Op klasniveau  
  

Leerlijn doorheen de 
bassischool 

Elke leerkracht moet  voor zijn/haar leeftijd doelen realiseren die opgenomen zijn in de leerlijn voor kleuters en 
een leerlijn voor de lagere school. 

Trainen van vaardigheden en 
verkeersbrevetten  

Wij willen de kinderen grondig voorbereiden op hun deelname aan het verkeer. De leerkrachten lassen geregeld 

oefenmomenten voor voetgangers en fietsers in zodat de kinderen de vaardigheden beter onder de knie krijgen. 

We lassen elke trimester een verkeersweek in om te oefenen. 

Verkeersbrevetten : 

Ons uitgangspunt is: zich verplaatsen in het verkeer is "doen"! Daarom is onze verkeerswerking 

gebaseerd op praktijkervaring die wordt opgebouwd tijdens drie 'verkeersweken' verspreid over het 

schooljaar. Tijdens die weken oefenen de kinderen verkeersvaardigheden aangepast aan hun leeftijd. In 

de laatste verkeersweek, in mei, krijgen zij de kans om een verkeersbrevet te behalen. De jongste 

kleuters tot en met het 4de leerjaar kunnen een stappersbrevet behalen, de kinderen van het 2de , 5de 

en het 6de leerjaar kunnen daarbovenop een fietsersbrevet behalen. Bij dit alles doen we ook beroep op 

ouders en de politie.  

 

Na het intensief trainen van de verschillende vaardigheden kunnen de leerlingen een proef als voetganger of 



fietser afleggen en een brevet behalen. Deze brevetten sluiten zeer nauw aan bij de eindterm waarin staat dat 

leerlingen voldoende reactiesnelheid, evenwichtsbehoud en gevoel voor coördinatie moeten hebben en dat ze de 

verkeersregels voor voetgangers en fietsers moeten kennen. Kinderen moeten ook in staat zijn om zich 

zelfstandig en veilig te verplaatsen langs een voor hen vertrouwde route. 

 
Er wordt getraind in beschermde omgeving en op straat : 
*beschermde omgeving :  
   In ons stapperstraatje oefenen de kl en lln. de vaardigheden die voor hun groep zijn bedoeld zijn   
  *op straat :  
   Tijdens leerwandelingen worden de verkeersvaardigheden systematisch geoefend 
 
Bij elke groep hoort een fiets- of stapbrevet :  
 
 
De stapbrevetten zijn :  

Stapbrevet  Wordt in uitgereikt in … 

stapperdestap OK 

beginstapper  1K 

meestapper 2K 

startstapper 3K 

vaardige stapper L1 

superstapper L3 

voetgangersbrevet goud 
via voetgangersexamen 

L4 

 
    

Fietsbrevet Wordt in uitgereikt in … 

Brons  L2 

Zilver L5 

Goud via het fietsexamen  L6 

 



 
Uitstap met het openbaar vervoer:  
Als het mogelijk is om met het openbaar vervoer ter plaatse te raken, dan nemen we met onze lln. het openbaar 
vervoer vanaf het 3de lj.  

 
 
 
 
Busevacuatie : tijdens een rit met de bus naar het zwembad wordt de busevacuatie geoefend in samenspraak 

met de buschauffeur.  
In het 1ste en 2de lj. wordt de busevacuatie eerst geoefend in beschermde omgeving (de turnzaal) 
 
 

Op schoolniveau :  

  

Acties  Voor de veiligheid in het verkeer :  
Zichtbaarheidsactie : Alle kinderen dragen fluo.  
Deze actie is doorlopend gepland van herfstvakantie tot krokusvakantie! 
Om de kinderen te motiveren doen we op geregelde tijdstippen en onaangekondigd de fluorap.  Hieraan mogen 
enkel de kinderen deelnemen die fluo dragen. 
 
Voor mileubewuste verplaatsingen :  
De strapdag : 1 dag in de loop van de maand september. De strapdag stimuleert kinderen en ouders om zich op 
een duurzame wijze te verplaatsen.  
 
Sam, de verkeersslang :  
We willen met deze actie kinderen en ouders stimuleren om veilig en milieuvriendelijk naar school te gaan. We spelen 
dit spel gedurende 1 week in de maand mei.  
 

Info aan de ouders  Bij de instap wordt een schoolroutekaart meegegeven waarop de veilige wegen en de gevaarlijke kruispunten zijn 
aangeduid. 
De afspraken ivm met de veiligheid rond onze schoolpoort staat uitgelegd in ons schoolreglement 



Bij het begin van het schooljaar wordt de ‘Actie veilig schoolbegin’ van de politiezone via een brief aan de ouders 
meegedeeld. 
In onze nieuwsbrief geven we tips voor veilig verkeer mee aan de ouders.  
 

  

 

 

 

 


