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1. Inleiding 
 

Onze school vindt het belangrijk dat de leerlingen zich veilig, verantwoord en vaardig in 

het verkeer kunnen bewegen. Daarom besteden wij hier binnen onze school veel 

aandacht aan en verbinden we ons aan het Zuid-Hollandse programma SCHOOL op 

SEEF. Concreet betekent dit dat wij jaarlijks veel aandacht besteden aan 

verkeerseducatie en ons, samen met gemeente en ouders, inspannen voor een 

verkeersveilige schoolomgeving. Daarom bieden wij de leerlingen in alle leerjaren actuele 

verkeerseducatie, zowel theoretisch als in de praktijk. Onze school werkt hierin samen met 

de Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland, de gemeente en de 

ouders. Daarmee voldoen wij aan de geldende kerndoelen zoals die in de ‘wet op het 

basisonderwijs’ zijn geformuleerd. 

 

Het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig verkeersonderwijs op onze school past 

binnen het landelijke streven naar Permanente Verkeerseducatie. Daarmee wordt 

beoogd dat alle verkeersdeelnemers de verkeersregels kennen, vaardigheden leren 

en algemene normen en waarden in het verkeer aanhouden. Voor kinderen in het 

basisonderwijs vraagt dit vanzelfsprekend veel inzet, zowel in het onderwijs als in de 

opvoeding.  

 

2. Doelstellingen SCHOOL op SEEF 
 

Via dit Schoolactieplan Verkeer verbindt onze school zich aan de algemene doelstellingen 

van het structurele programma SCHOOL op SEEF.  

1. De schoolomgeving en de schoolroutes zijn veilig ingericht. 

2. Er vindt theoretisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren. 

3. Er vindt praktisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren. 

4. Er wordt met de ouders gecommuniceerd over verkeersveiligheid. 

5. Er vindt (indien nodig) handhaving plaats die is afgestemd op de specifieke situatie. 

6. Er wordt gestimuleerd zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te gaan. 

7. De aanpak is structureel en is verankerd in een goede organisatiestructuur. 

 

Met de uitvoering van dit plan willen wij een bijdrage leveren aan het programma 

SCHOOL op SEEF op onze school. Met betrekking tot de doelstellingen 1 en 5 is hier 

uiteraard ook de samenwerking en overleg nodig met gemeente en politie. 

 

Aan het begin van het elk jaar maakt onze school met de Regio Midden Holland  concrete 

afspraken over de uitvoering van de verschillende verkeersactiviteiten in het 

Schoolactieplan Verkeer. De Checklist SCHOOL op SEEF is hét instrument om 

jaarlijks de voortgang van het programma en de activiteiten voor het nieuwe schooljaar 

te bepalen. Voor meer informatie, zie www.schoolopseef.nl. 
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3. Meerjarenplanning 
 

Op basis van bovenstaande activiteiten, ziet de globale meerjarenplanning voor de 

uitvoering van dit SAV er als volgt uit: 

 
Maanden/ 
Schooljaar 2018-
2019 / 2019-2020 
/ 2020-2021 

planmatige 
aanpak en 
organisatie 

Verkeers-
educatie 

Communicatie 
met ouders 

Extra 
Verkeers-
activiteiten 

School- 
omgeving en 
routes 

Juni  
 
 

Planning maken 
School op Seef 
lessen; 
materialen 
bestellen voor 

theoretisch 
lessen; 
afstemming met 
verkeers-
leerkracht  
 

    

Augustus    School op Seef 
lessen worden 
gepubliceerd in 
Jaarkalender 
 

  

September  
 
 

Hulpouders 
worden 
gevraagd 

School op Seef 
lessen gr. 1 t/m 8 
les 1 

Lessen worden 
aangekondigd via 
Social Schools  
 

  

Oktober / 
november 

Planning 
theoretisch en 
praktisch 
verkeers-
examen / 
Overleg 
werkgroep 
Verkeers-

veiligheid 

 Indien 
bijzonderheden 
uit werkgroep- 
Overleg: 
communicatie 
met ouders via 
Social Schools 

 Inventariseren 
problemen in 
routes naar 
school en 
rondom de 
school; in het 
bijzonder 
aandacht voor 

de 
bouwwerkzaam
heden rond de 
school  
 

November / 
december  
 
 

  Promotie 
Campagne “Ik val 
op” – wijzen op 
mogelijkheden 
fietsverlichting 
gratis te laten 
controleren bij 
plaatselijke 
fietsenmaker 
 

 Bezoek gr. 8 
scholen VO, 
waarbij meteen 
veilige 
fietsroutes 
verkend en 
gefietst worden 
 

Maart  Overleg 
werkgroep 
Verkeers-
veiligheid 

 Indien 
bijzonderheden 
uit werkgroep- 
Overleg: 
communicatie  
 

 Inventariseren 
problemen in 
routes naar 
school en 
rondom de 
school 
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   met ouders via 
Social Schools 

  

April  
 

Hulpouders 
worden 
gevraagd 

School op Seef 
lessen gr. 1 t/m 8 
les 2 
Theoretisch 
verkeersexamen 
gr. 8 
 

Lessen worden 
aangekondigd via 
Social Schools  
 

Dode hoek les 
gr. 7 en 8 (in 
2018 en 2020) 

 

Mei 
 

 School op Seef 
lessen gr. 1 t/m 7 
les 3 
 

 Groep 8 verkent 
route verkeers-
examen 

 

Juni  Praktisch 
verkeersexamen 
gr. 8 
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4. Activiteiten en organisatie binnen SCHOOL op SEEF jaar 
 

Om de doelen te verwezenlijken worden jaarlijks activiteiten uitgevoerd op de 

verschillende terreinen van SCHOOL op SEEF. 

 

 

1. Ten aanzien van “Planmatige aanpak en organisatie” 

     
a. Monitoring en bijstellen SAP verkeer +  
    inplannen activiteiten volgend schooljaar 
 

 Directie 

b. Opname deelname SoS in Schoolplan  Directie 

c.  Aanstelling Schoolcontactpersoon Verkeer,  
    zie bijlage 2 

 Directie 

d. Aanwezigheid actieve Verkeersouders, zie  
    bijlage 2 

 Directie 

e. Overleg met verkeersleerkracht  Directie 

 

     

2. Ten aanzien van “Uitvoering van verkeerseducatie in de klas, op het plein en op 

straat” 

     
a. Jaarlijks theoretische lessen volgens  
    actuele verkeersmethode  

 Verkeerskalender School op Seef (gr. 1 - 3), Stap Vooruit (groep 4), 
Op Voeten en Fietsen (gr. 5/6) en de Jeugdverkeerskrant (gr. 7 en 
8).  

 
b. Jaarlijks wordt in 6 van 8 leerjaren  
    (zelfstandig) per leerjaar 3 
    praktische verkeerslessen gegeven uit de  
    methode Verkeerskunsten: 

  
  
  
  

    Groep 1 - 2 Les 1: Lopen en oversteken op het schoolplein. 
Les 2: Lopen en oversteken tijdens een wijkwandeling. 
Aandachtspunten: op de juiste plaats op de stoep lopen, lopen in een 
groep, oversteekmomenten in de wijk, overteken tussen geparkeerde 
auto’s door. We bekijken wat we al weten van het verkeer.  
Les 3: Fietskunsten 
Parcours 1: lopen met de fiets, slalom fietsen en een noodstop maken 
Parcours 2: fietsen over een smal pad, fietsen over/langs zanderig pad  
Parcours 3: een cirkel fietsen met verkeerslicht 

  
    Groep 3 - 4 Les 1: Fietskunsten 

 Lopen en draaien met de fiets en een noodstop maken en kijken 
 Starten, stoppen en kijken 
 De fiets optillen en noodstop maken 
Les 2: Lopen en oversteken tijdens een wijkwandeling. 
Aandachtspunten: op de juiste plaats op de stoep lopen, lopen in een 
groep, oversteekmomenten in de wijk, overteken tussen geparkeerde 
auto’s door. We bekijken wat we al weten van het verkeer. 
Les 3: Fietskunsten  
 Parcours 1: slingerde slang stop 
 Parcours 2: Kijken en bochten fietsen 
 Parcours 3: reageren op signaal en noodstop maken 
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     Groep 5 - 6 Les 1: Fietskunsten 

 Parcours 1: slinger de slang …stop 
 Parcours 2: fietssnelheid aanpassen en noodstop maken 
 Parcours 3: reageren op signaal 
Les 2: Fietskunsten 
 Parcours 1: Fietsen over een smal pad, met bagage 

 Parcours 2: Fietsen over rechte en schuine plank en met één hand 

door de bocht 

 Parcours 3: Achterom kijken en afslaan, bochten draaien 

Les 3: Fietskunsten 
 Parcours 1: slingerde slang stop 
 Parcours 2: Kijken en bochten fietsen 
 Parcours 3: reageren op signaal en noodstop maken 

 
    Groep 7 - 8 Les 1: Fietskunsten 

 Parcours 1: fietsen over een rechte/schuine plank, met één hand 
door de bocht, bochten 

 Parcours 2: voorsorteren en afslaan naar links 
 Parcours 3: High five 

- Plaats: parkeerterrein 
- Minimaal 1 ouder per parcours 
- Regenkleding en een gevulde rugzak 

Les 2: Fietskunsten 
 Parcours 1: Geef maar door 

 Parcours 2: Bal vangen 

 Parcours 3: Samen slalom fietsen, van rijbaan wisselen en langs een 
obstakel fietsen 

 
    Groep 7 Les 3: Educatieve fietsroute 

We gaan met de hele klas een route fietsen waarin we een aantal 
punten behandelen, zoals: samen in een groep fietsen, inhalen van 
een groep, voorrang in een groep. Op bepaalde punten word 
stilgestaan bij lastige situaties. 

    Groep 8 Les 3: 
Met de hele groep de examen route fietsen en stoppen op de punten 
waar aandacht geschonken moet worden aan de punten vermeld in 
het reglement van het examen.  
 

 

 

3.    Ten aanzien van “Communicatie en activiteiten met betrekking tot de ouders” 

 
       a. Jaarlijks communicatie over de verkeersopvoeding, door:  

  o    Aandacht via schoolgids/schoolwebsite 

 
 Jaarlijkse update  

  o    Melding maken van verkeersactiviteiten op school 

 
 Lessen School op Seef worden vermeld op 

jaarkalender 
 De lessen School op Seef worden kort van te 

voren nog eens aangekondigd via Social Schools 
 Als er bijzonderheden zijn op het gebied van 

veiligheid in het verkeer rondom de school 
maken we er een melding van op Social Schools 
(al of niet via een spoedbericht = mail) 
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      b. Afspraken over haal- en brenggedrag van de ouders / Zie schoolgids / jaarkalender. 
          op de fiets of lopend naar school Regelmatig via Social Schools 

 
      c. Ouders worden geïnformeerd over praktische  
          verkeersactiviteiten in of vanuit school. 

Ouders worden constant via Social Schools op de 
hoogte gehouden 

  

  

4. Ten aanzien van “Schoolomgeving en schoolthuisroutes” 

 

a. de schoolthuisroutes worden (jaarlijks) systematisch 

geïnventariseerd en knelpunten worden in beeld gebracht 
(door leerlingen en/of ouders) 

Tenminste 2 keer per jaar tijdens de 
bijeenkomsten van de verkeerswerkgroep 

b. de schoolomgeving wordt (jaarlijks) systematisch 
geïnventariseerd en knelpunten worden in beeld gebracht 
(door leerlingen en/of ouders) 

Tenminste 2 keer per jaar tijdens de 
bijeenkomsten van de verkeerswerkgroep 

c. ten aanzien van de resultaten van bovengenoemde 
inventarisaties: 

o deze worden gebruikt in het verkeersonderwijs 
o bij knelpunten actie richting ouders, gemeente, 

politie. 
d. er is een actieve werkgroep veilige schoolomgeving. 

 
o De werkgroep bestaat uit de verkeersleerkracht, 

de verkeersouder, een buurtbewoner, wijkagent, 
afvaardiging namens gemeente, afvaardiging 
namens VVN en de directeur van de school 

  
  

5. Ten aanzien van “Extra verkeersactiviteiten” 
 

 

a. naast de bovengenoemde activiteiten organiseert de 

school extra inspanningen op het gebied van 
verkeersveiligheid 

o dode hoekles in gr. 7 en 8 

o theoretisch en praktisch verkeersexamen in gr. 8 
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5.  Contactgegevens / Organisatie 

 

Bij de organisatie van de genoemde activiteiten spelen de volgende partijen een rol: 

 

INTERN 

Schooldirecteur / directielid naam Nel van Galen 

 telefoon 0182-394149 

 e-mail regenboog@d4w.nl 

Schoolcontactpersoon Verkeer naam idem 

 telefoon  

 e-mail  

Verkeerouder 1 naam Marjolein Kranenburg 

 telefoon 0182-301133 

 e-mail marjoleinkranenburg@hotmail.com 

Verkeersouder 2 naam  

 telefoon  

 e-mail  
EXTERN 

verkeersleerkracht naam Sandra Henning 

 telefoon 06-18094956 

 e-mail s.henning@onderwijsadvies.nl 

beleidsmedewerker verkeer gemeente naam Sabine Korevaar 

 telefoon 0172-522522 

 e-mail skorevaar@bodegraven-

reeuwijk.nl 

lokale afdeling VVN naam Martin Luijk 

 telefoon  

 e-mail frisal@planet.nl 

wijkagent naam Martin Oost 

 telefoon 0900-8844 

 e-mail martin.oost@politie.nl 

projectleider naam Martin Luijk 

 telefoon  

 e-mail frisal@planet.nl 

 

mailto:martin.oost@politie.nl
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Bijlage 1. Jaarplanning verkeersactiviteiten    schooljaar 2017- 2018 
 

  

Les 1: ma. 11 sept. 2017 voor gr. 5-8 en do. 14 sept. voor gr. 1-4 

Groep 1 en 2 

Lopen en oversteken 

In deze les delen we de groep door de helft, ong. 15 kinderen per blok. De 

juf/meester is in ieder geval bij één van de delen aanwezig. De leshelften duren 

niet langer dan 20 minuten.  

Aantal ouders: 2 of 3 

Plaats: op het parkeerterrein 

 

Groep 3 en 4      

Activiteit les 1: 

1. Lopen en draaien met de fiets en een noodstop maken en kijken. 

2. Starten, stoppen en kijken 

3. De fiets optillen en noodstop maken 

 Aantal ouders: 3 tot 6 ouders 

 alle kinderen een fiets 

 plaats: parkeerterrein 

Groep 5 en 6 

Fietskunsten: 

 Parcours 1: slinger de slang …stop 

 Parcours 2: fietssnelheid aanpassen en noodstop maken 

 Parcours 3: reageren op signaal 

 Aantal ouders:  minimaal 1 ouder per parcours  

 alle kinderen een fiets 

 plaats op het parkeerterrein 

Groep 7 en 8 

Fietskunsten:  

 Parcours 1: fietsen over een rechte/schuine plank, met één hand door de 

bocht, bochten 

 Parcours 2: voorsorteren en afslaan naar links 

 Parcours 3: High five 

 Plaats: parkeerterrein 

 Minimaal 1 ouder per parcours 

 Regenkleding en een gevulde rugzak 
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Les 2: ma. 9 april. gr. 1-4 en do. 12 april gr. 5-8 

Groep 1 en 2: 

 Lopen en oversteken. 

We gaan met de hele groep een wijkwandeling maken. Daarbij geef ik de 

aandacht aan: op de juiste plaats op de stoep lopen, lopen in een groep, 

oversteekmomenten in de wijk, overteken tussen geparkeerde auto’s door. We 

bekijken wat we al weten van het verkeer.  

Deze les kan natuurlijk ook gegeven worden als je naar een activiteit in de buurt 

gaat, zoals gym of een andere activiteit 

 

 Ouders: 2 ouders  

 Iedereen moet een hesje aan. 

 De wandeling duurt niet langer dan 30 minuten 

 Evt. regenkleding mee 

 Hierna krijgen ze het certificaat: “lopen en oversteken”. Het is 

handig als de certificaten al uitgedraaid zijn en voorzien zijn van 

een naam. (zit achter in de map bij de bijlage) 
 

Groep 3 en 4: 

 Lopen en oversteken tijdens een wijkwandeling. Aandachtspunten: op de juiste 

plaats op de stoep lopen, lopen in een groep, oversteekmomenten in de wijk, 

overteken tussen geparkeerde auto’s door. We bekijken wat we al weten van het 

verkeer. 

 

Groep 5 en 6: 

 Parcours 1: Fietsen over een smal pad, met bagage 

 Parcours 2: Fietsen over rechte en schuine plank en met één hand door de 

bocht 

 Parcours 3: Achterom kijken en afslaan, bochten draaien 

 

 Minimaal 3 ouders 

 Alle kinderen een fiets 

 Plaats het parkeerterrein 

Groep  7 en 8 

 Parcours 1: Geef maar door 

 Parcours 2: Bal vangen 

 Parcours 3: Samen slalom fietsen, van rijbaan wisselen en langs een obstakel 

fietsen 
 

 Per parcours 1 ouder  
 Alle kinderen een fiets 
 Plaats: het parkeerterrein 
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Les 3  ma. 28 mei gr. 5-7 en do. 31 mei gr. 1-4 

Groep 1 en 2 

Fietskunsten 

 Parcours 1: lopen met de fiets, slalom fietsen en een noodstop maken 

 Parcours 2: fietsen over een smal pad, fietsen over/langs zanderig pad  

 Parcours 3: een cirkel fietsen met verkeerslicht 

 

 Nodig: minimaal 1 ouder per parcours (max 6) 

 Alle kinderen moeten een fiets hebben 

 Plaats: parkeerterrein 

 

Groep 3 en 4 

Fietskunsten  

 Parcours 1: slingerde slang stop 

 Parcours 2: Kijken en bochten fietsen 

 Parcours 3: reageren op signaal en noodstop maken 

 

 Nodig: minimaal 1 ouder per parcours (max 6) 

 Alle kinderen hebben een fiets 

 

Groep  5 en 6 

 Parcours 1: Samen slalom fietsen, van rijbaan verwisselen en een obstakel 

inhalen 

 Parcours 2: fietsen op een voorrangskruising, gelijkwaardige kruising, 

rotonde 

 Parcours 3: Fietsen met bagage 

 

 Nodig 2 ouders per parcours 

 Alle kinderen hebben een fiets  

 Plaats : parkeerterrein 

 

Groep 7 

Educatieve fietsroute 

We gaan met de hele klas een route fietsen waarin we een aantal punten behandelen, 

zoals: samen in een groep fietsen, inhalen van een groep, voorrang in een groep. Op 

bepaalde punten word stilgestaan bij lastige situaties. Hierbij kan gebruik gemaakt 

worden van de educatieve verkeersborden route in Gouda. (mocht die er niet zijn, die 

heb ik digitaal met en zonder antwoorden)  

 

 1 begeleider per 8 ll 

 Regenkleding in geval van regen 
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Groep  8  

Voorbereiding praktisch verkeersexamen 

Met de hele groep de examen route fietsen en stoppen op de punten waar 

aandacht geschonken moet worden aan de punten vermeld in het reglement van 

het examen.  

 

 1 ouder per 8 ll’en 

 Regenkleding in geval van regen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullende, misschien ten overvloede, informatie:  

1. Alle kinderen en ouders die buiten het schoolplein een wandeling of fietsroute 

gaan doen, moeten voorzien zijn van een hesje.  

2. Bij regen hebben we overleg met de leerkracht en beslissen we of het wel of niet 

doorgaat. Verzoek regenkleding mee te nemen, bij vermoeden van regen. 

3. Bij de lessen fietskunsten dienen alle leerlingen een fiets mee te brengen.   Vraag 

vooraf de ouders de fiets nog even na te kijken. 
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Bijlage 2. Taakomschrijving  
 

Taakomschrijving contactpersoon verkeer: 

 

1. Het jaarlijks opstellen van een nieuw rooster voor de te geven praktische 

verkeerslessen. 

2. Het met het team evalueren van de gang van zaken bij de praktische lessen en 

het aanbrengen van eventuele aanpassingen 

3. Het zonodig ondersteunen van het team bij het geven van praktische 

verkeerslessen. 

4. Het aan het team doorgeven van lessuggesties, onder meer voor het digibord. 

5. Het met enige regelmaat verzorgen van tekstbijdragen voor het interactieve 

gedeelte van de website van de school betreffende verkeer en verkeersveiligheid 

6. Het (mede) organiseren van activiteiten die betrekking op verkeer  

en / of verkeersveiligheid hebben (bijv. het organiseren van een fietstocht) 

7. Het meedenken over en het meewerken aan acties om de verkeersveiligheid te 

vergroten (bijv. met kinderen uit groep 8 haal- en brenggedrag onder de loep te 

nemen). 

8. Contact met de verkeersouder(s) over praktisch verkeersonderwijs, 

verkeersprojecten en externe contacten zoals bijv. de gemeente 
 
 

Taakomschrijving  verkeersouder: 

1. Organiseren en bijwonen van overleg met verkeerscommissie. 

2. Opmaken, beheren van de verkeersmap (t.b.v. Verkeersouder), dit met 

betrekking tot het continueren en waarborgen van de activiteiten van de 

verkeersouder op korte/lange termijn (i.v.m. ziekte, opvolging verkeersouder). 

3. Informatie: verzamelen van info. m.b.t. verkeerseducatie publiceren binnen de 

school, nieuwsbrief, prikbord (in overleg met contactpersoon). 

4. Aanvragen informatie over praktische verkeersprojecten bij diverse instanties 

(VVN). 

5. Uitvoeren en klaar zetten, met het team, van praktische verkeersactiviteiten. 

6. Communicatie binnen schooloverleg met Verkeersleerkracht, directie en MR. 

7. Contacten met verschillende instanties maken en onderhouden 

a. Gemeente – lokale afd. VVN, verkeersexamen, projecten in en/of om de 

school. 

Contactpersoon: Martin Luick 

b. Collega scholen: gezamenlijkheid in aanpak dorpsbreed 

     “Kern Kinderopvang”, “De Gerardusmajella School” en “ De Venen ”. 

c. Wijkagent: specifieke verkeerssituaties, voorlichting. 

8. Ontwikkelen van ideeën over verkeersmaatregelen en voorstellen doen. 

9. Ondersteuning bij communicatie over het halen en brengen van de kinderen en 

het verkeersgedrag van ouders.  

10. Bijwonen van vergaderingen voor verkeersouders 

a. Plaatselijk (VVN/Gemeente). 


