Basisschool Schoten…

Vijverhof
A. Jonckersstr. 65
Ter Linde
Lindenlei 27-47
Deuzeldpark J. Cogelslei 3

03.658.61.81
03.658.78.11
03.645.55.62

Verkeersopvoeding in onze basisschool
Zowel de kleuterschool als de lagere school besteedt heel wat aandacht aan verkeersopvoeding.
Elke klas vertrekt vanuit de leerplandoelstellingen met aandacht voor de verticale samenhang
tussen de leerjaren (leerlijnen):





aanbrengen van kennis in de klas
oefenen van de vaardigheden in een beschermde omgeving zoals de speelplaats of turnzaal
oefenen van de vaardigheden in het echte verkeer (best eerst in een autoluwe omgeving)
toepassen van de ingeoefende vaardigheden tijdens verplaatsingen naar de bibliotheek, het
zwembad …

De school werkte voor elke kleuterklas en elk leerjaar een “verkeersdiploma” uit. Op dit diploma
staan de doelstellingen vermeld die moeten bereikt zijn om het diploma te kunnen ontvangen

Algemene richtlijnen en uitgangspunten
*Bij kleuters en in de eerste graad ligt de nadruk op gedrag als passagier en als voetganger, in de
tweede graad bij de beginnende fietser, in de derde graad bij de fietser
*Door ervaringsgericht verkeersonderwijs aan te bieden wil de school de verkeerskennis, het
inzicht, de verkeerszin en de vaardigheden. van de leerlingen uitbouwen; dit komt neer op zoveel
mogelijk oefenen : praktisch en concreet
*Op het einde van het schooljaar wordt het verkeersdiploma uitgereikt als de leerlingen voldoen
aan de te verwachten doelstellingen
Afspraken
*per trimester organiseert de school een verkeers(halve)dag met aandacht voor de opgestelde
leerlijn
*tussendoor kunnen aparte verkeersmomenten ingelast worden
*op regelmatige basis wordt de verkeerspolitie van Schoten bij het verkeersonderwijs betrokken
-bezoek aan de school of bezoek aan politiekantoor
-ondersteuning bij de lessen
-fietscontroles
-ondersteuning bij fietstochten
-ondersteuning bij het oversteken (lagere graden/kleuters)

*het 6de leerjaar doet mee aan “Superfietser” i.s.m. de gemeente Schoten
*elke leerkracht krijgt de mogelijkheden om op eigen vraag nascholingen te volgen
*jaarlijks wordt de fluohesjesactie herhaald

Werkgroep verkeer
In de school is een verkeerswerkgroep opgericht. Deze bestaat uit een verkeersanker uit elke
vestigingsplaats aangevuld met geïnteresseerde verkeersouders.
De verkeerswerkgroep bespreekt o.a.:
-de planning van de verkeersdagen
-verkeersacties in de school: vb. fluoactie
-de organisatie van superfietser
-de aankoop in het kader van de verkregen budgetten van 10/10
-opmaken dossier voor bekomen logo 10/10 + subsidies
-contacten met de politiediensten Schoten (Inge Beyers)
De verkeersankers waken over het opvolgen van de verkeersafspraken in de afdeling en spelen de
informatie/inhoud van het overleg door aan hun schoolteam.

Ouders
Talrijke ouders worden betrokken bij het verkeersonderricht op school.
-mee zetelen in de verkeerswerkgroep
-ondersteunen van de verkeersdagen
-aansnijden van verkeersonderwerpen in de vergaderingen van de ouderraad
-bemannen van verkeersposten bij “superfietser”
-begeleiding bij verkeerwandelingen en/of fietstochten
-zich inschrijven als verkeersouder
-helpen bij verkeersacties allerlei: vb. actie “graag traag”, foutparkeren aan de school, …
-ondersteunen en contacteren gemeente voor bekomen van een verkeersveilige schoolomgeving

Externe ondersteuning
Via de directie kan de school steeds beroep doen op externe ondersteuning via:
-politiediensten gemeente Schoten en de verkeersconsulenten van de gemeente.
-Dienst Mobiliteit provincie Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
tel.: 03 240 66 97

