
Een verkeersveilige 
schoolomgeving 
Hoe dragen we samen bij? 

 
Vorige maand is de campagne: “Meedoen is Makkelijk” van Veilig 
Verkeer Nederland gestart. Middels deze thematische nieuwsbrief 
roepen we ouders en kinderen op om daar actief aan mee te doen. 

 
Meedoen is makkelijk:  

Op de fiets naar school maakt de buurt blijer 
 
U kent het vast wel: drukte bij de basisschool als de kinderen gebracht en opgehaald worden. Overal 
kinderen, ouders, fietsers en automobilisten. Hoe fijn zou het zijn als het overzichtelijker, rustiger én 
veiliger voor de kinderen wordt. Daarom roepen wij ouders en kinderen op: kom lopend of op de 
fiets naar school. Zo wordt de schoolomgeving veiliger en doen kinderen belangrijke 
verkeerservaring op.  

 

Wat kunt u doen 
Verkeer is mensenwerk. Daarom kan iedereen een steentje bijdragen aan veiligheid in het verkeer. 
Speciaal voor ouders en kinderen zijn deze vijf tip of 'Vergeet me nietjes' die helpen voor meer 
veiligheid onderweg naar school. 

1. Spreek af op welke dagen u samen naar school lopen of fietsen.  
2. Toch een keer met de auto naar school? Parkeer iets verderop en loop het laatste stukje. 
3. Parkeer waar het mag en waar uw kind veilig kan uitstappen.  
4. Veel samen oefenen helpt uw kind naar zelfstandige verkeersdeelname. 
5. Wordt uw kind wat ouder? Bespreek dan thuis hoe je omgaat met smartphonegebruik in het 

verkeer en hoe je kind om kan gaan met groepsdruk.  



Leer je kind over het verkeer 
Kinderen zijn kwetsbaar en moeten nog veel leren over het verkeer. Als ouder kunt u thuis ook actief 
meehelpen je kind verkeerswijs te maken. VVN heeft mooie materialen om je te helpen! 
 

Samen kilometers maken 
De verkeerslessen op school beginnen in groep 1 en 
eindigen in groep 7. Uiteindelijk wordt dat afgerond 
met een praktisch en theoretisch verkeersexamen in 
groep 7. Maar uw rol als ouder in de 
verkeersopvoeding is ook belangrijk. Thuis kunt u 
het nodige doen om uw kind te helpen zich veilig 
door het verkeer te bewegen.  
 
VVN maakte een serie video's over de 

ontwikkelingsfasen van kinderen in het verkeer en hoe u samen kunt leren en oefenen. Niet alleen 
in huis, maar ook onderweg in het verkeer. Maak samen kilometers. Lopend of op de fiets. Zo leert 
uw kind omgaan met het verkeer en ontwikkelt hij of zij een goed verkeersgevoel. 
 

Eigen verkeersgedrag is superbelangrijk 
Wist u trouwens dat uw voorbeeld superbelangrijk is? Jonge kinderen kijken goed naar hun ouders 
en nemen gedrag over. Ook als het om verkeer gaat. Leg indien nodig uit wat u doet. 
 

Verkeersmaterialen voor thuis 
Via deze link komt u op de site van VVN waar materialen te vinden zijn - voor peuters tot tieners – 
om ze te helpen om op een leuke manier wegwijs te worden in het verkeer! 

 
We vragen middels deze nieuwsbrief op een 
positieve manier aandacht voor een probleem dat 
veel scholen herkennen: verkeersdrukte rondom 
de basisschool. 
80% van de basisschoolkinderen woont binnen 
een straal van 3 kilometer bij hun school vandaan. 
Dan moet het toch haalbaar zijn dat ouders en 
kinderen vaker gaan lopen of de fiets pakken op 
weg naar school? 
 
Als MR en team is dit een onderwerp wat op onze 

agenda staat.  
Samen met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de zelfredzaamheid en de veiligheid van uw 
kinderen groter kan worden. 
Doet u mee ? 
 
 
De medezeggenschapsraad en het team 
van Kindcentrum Het Kompas 
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