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“Op de fiets, even niets….” (VVN)
Scholen kunnen het
VVN-lespakket ‘Op
de ﬁets, even niets’
ontvangen. Het
pakket is bestemd
voor de bovenbouw.
Leerlingen gaan in
uitdagende verkeerslessen actief
aan de slag met het
onderwerp aﬂeiding
door mobieltjes

Aanmeldformulier
Aanmelden voor activiteiten in het schooljaar 2019-2020 is mogelijk tot uiterlijk 1 juli 2019.
U kunt dit formulier retour sturen naar: Inez Rastovac, e-mail: inez.rastovac@tilburg.nl
of bel 06 41 66 34 23.

Naam school
Contactpersoon

op de ﬁets. Het
lespakket bestaat uit
3 modules: logboek
bijhouden, discussiëren aan de hand
van stellingen en
een campagnevlag
maken. De kosten
worden betaald door
de gemeente.

Functie contactpersoon
E-mailadres
(Mobiel) telefoonnummer
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2e contactpersoon
E-mailadres
(Mobiel) telefoonnummer
Aanvinken aan welke activiteiten u wilt deelnemen
Veilig naar school
Fiets dokter
Fluorfeest

Wegwijs VR
WegWijsVR is een – bewezen eﬀectieve
- virtuele verkeerstraining die kinderen
voorbereidt op zelfstandige deelname
aan het verkeer. WegWijsVR toont de
lesstof in een game-achtige omgeving.
Dit maakt het leuk en uitdagend voor
leerlingen. Doordat de leeromgeving virtueel is, kunnen leerlingen in een veilige
omgeving de noodzakelijke praktijkervaring opdoen. Zoals het leren anticiperen
op onverwachte verkeerssituaties en het
uitvoeren van praktische handelingen.
En extra leuk: in WegWijsVR is de eigen
schoolomgeving nagebouwd!
WegWijsVR sluit aan op de verkeersmethode van VVN en op de doorlopende
leerlijn Verkeer en is geschikt voor de
groepen 5 t/m 8. Het lespakket werkt op
een laptop, tablet, desktop (Windows).
Ook is het mogelijk om met een Oculus
GO VR-bril te oefenen. WegwijsVr is een
product van Interpolis.

Digitale verkeersquiz
Dat kan beter!
Verkeersslang
Schoolschouw ( alleen voor scholen die deelnemen aan BVL)
Dode hoekproject
Op de ﬁets, even niets

In samenwerking met

Wegwijs VR

Na aanmelding reserveren diverse organisaties tijd voor uw school.
Aanmelden betekent meedoen.
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Het WegWijsVR lespakket bestaat uit:
•
Aparte oefenmodules waardoor de
lesstof eenvoudig op de persoonlijke
leerbehoeften van de leerlingen
afgestemd kan worden.
•
Een online platform met aanvullend
lesmateriaal.
•
Een online dashboard voor leerkrachten om de resultaten en voortgang van individuele leerlingen, de
klas of de school te volgen.
Leerlingen kunnen ook thuis oefenen
met WegWijsVR. Met het inzicht in de
individuele scores van leerlingen kunnen
aan ouders tips worden gegeven over
waaraan zij met hun kind(eren) extra
aandacht kunnen besteden.

2019-2020

TILBURG VEILIG NAAR SCHOOL
We willen dat kinderen op een veilige en
prettige manier naar en van school kunnen. Dat
lukt nog niet overal. Verkeersveiligheid rond
basisscholen blijft een erg belangrijk thema. Om
ongelukken te voorkomen werkt de gemeente
samen met de basisscholen aan het verbeteren
van de verkeersveiligheid.

In deze ﬂyer ziet u een overzicht van activiteiten
die de gemeente Tilburg aanbiedt om samen
met u de verkeersveiligheid rond uw school te
verbeteren. Heeft u interesse in een van deze
activiteiten, naam dan contact op met Inez
Rastovac van de gemeente Tilburg via
inez.rastovac@tilburg.nl of 06-41663423.

WIJ WILLEN VEILIG NAAR SCHOOL!
Doe mee aan het Brabants VerkeersveiligheidsLabel; Ga voor goud!
Het is als basisschool
mogelijk om het Brabants
Verkeersveiligheidslabel
(BVL) te behalen. Het
label is een bewijs van een
actieve inzet voor de verkeersveiligheid op en
rondom uw school. U start met brons waarmee
u de basis goed op orde hebt. Graag gaan we
samen met u naar goud! Dan zijn alle scholen in
Tilburg op en top verkeersveilig!
Scholen die hieraan deelnemen krijgen per
leerling een subsidiebedrag van €10 voor het
organiseren van allerlei activiteiten die de

verkeersveiligheid bevorderen. Het programma
maakt basisschoolleerlingen op jonge leeftijd al
bewust van de gevaren in het verkeer.
Inmiddels hebben van de 65 Tilburgse basisscholen 24 scholen het label behaald. Wordt uw
school de volgende? BVL scholen krijgen niet
alleen subsidie, maar werken ook samen en
krijgen ondersteuning van zowel de provincie
Noord-Brabant als de gemeente Tilburg. Alle activiteiten die gemeente Tilburg in deze brochure
aanbiedt, dragen bij aan het behalen van het
BVL (www.bvlbrabant.nl).
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Veilig naar school

Het doel van dit pakket is om ouders bewust te maken van hun verkeersgedrag.
Medewerkers van Stadstoezicht komen
naar de klas en gaan met kinderen in
gesprek over onveilig verkeersgedrag.
Daarna delen de medewerkers samen

m
Oktober t/
ri
a
ru
feb

Oktober t/m
februari

met de kinderen rode
en groene kaarten uit
voor goed en slecht
parkeer- of verkeersgedrag. Daarna is er
verspreid over het jaar
regelmatig strenger toezicht. Ook is er aandacht
voor de actie ‘De scholen
zijn weer begonnen’.
En u krijgt de digitale
poster “Tilburg ﬁetst naar
school”. Deze poster is te gebruiken voor
de nieuwsbrief, website en social media.
Als u niet eerder heeft deelgenomen
aan ‘Veilig Naar School’ krijgt u van de
gemeente tien veiligheidshesjes.

Met diverse acties wordt aandacht
gevraagd bij ouders en kinderen voor
zichtbaarheid in het verkeer. De scholen
kiezen zelf of ze het project een dag, enkele dagen of in een week uitvoeren en in
welke maand. Materialen zoals reﬂectie
klikarmbanden, reﬂecterende sleutel-

Maart

forum Tilburg kan helpen bij het vinden
van een ﬁetsenmaker en ondersteunen
bij deze activiteit. De gemeente zorgt
voor keuringskaarten, ok-stickers, gadgets en een lesbrief over de ﬁetsverlichtingsactie. Deze activiteit is geschikt voor
groepen 1 t/m 8.
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n
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Het spel ‘De Verkeersslang’ wordt een
hele lesweek gespeeld en wordt ondersteund met een draaiboek, lesmateriaal
en website. De school bepaalt zelf hoe
een themaweek Verkeer er komt uit te
zien. De kinderen moeten gedurende
de week zoveel mogelijk lopend, ﬁetsend, carpoolend of met het openbaar
vervoer naar school komen. Met deze
verkeersveilige en milieuvriendelijke
manieren van reizen verdienen de
kinderen stickers en deze worden verzameld op het grote spandoek van de
Verkeersslang. Als de kinderen aan het
einde van de week voldoende stickers
hebben verzameld, krijgen zij van de
school een beloning.
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gemeente. De winnende school krijgt een
mooie prijs mee naar huis.
Deze activiteit is geschikt
voor groepen 7 en 8. De
gemeente betaalt de deelnamekosten.

te motiveren om lopend of ﬁetsend
naar school te gaan. Het spelen van
de Verkeersslang heeft een zichtbaar
resultaat; minder ouders komen met
de auto naar school. De Verkeersslang
levert niet alleen een bijdrage aan een
betere verkeersveiligheid, maar ook aan
een schoner milieu en aan de gezondheid. Deze activiteit is geschikt voor
alle groepen. De gemeente betaalt de
deelnamekosten.

Dat kan beter!
Hoe kun je omgaan met de ruimte om je
heen om het leuker of veiliger te maken?
Hoe creëer je jouw eigen verkeersveilige
schoolomgeving? Kinderen onderzoeken
hun schoolomgeving en bedenken hoe zij
op ludieke wijze meer aandacht kunnen
vragen voor verkeersveiligheid of spelen.
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En kunnen daarover in gesprek gaan met
ouders/ omwonenden. In overleg met de
gemeente wordt gekeken naar de mogelijkheden. Deze activiteit is geschikt voor
groepen 4 t/m 8.

School schouw

Bekijk de schoolomgeving door de ogen van kinderen!
Ouders, school, kinderen en gemeente
kunnen samen zorgen
voor een veilige
schoolomgeving. We
lopen met elkaar door
de directe schoolomgeving en kinderen delen tips en tops (rode
en groene duimpjes)
uit. Vervolgens organiseert de gemeente samen met de school een workshop
waarin met elkaar gediscussieerd / gekeken wordt naar wat er anders kan op het
gebied van infrastructuur of gedrag.
Deze activiteit is alleen voor scholen die

Verkeersslang

De Verkeersslang is een ideaal middel
om kinderen te enthousiasmeren en
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hangers, rugzakjes, spaakreﬂectoren e.d.
kunnen door scholen worden besteld
De kosten worden uit het BVL budget
betaald. Het ﬂuorfeest is te combineren
met de ANWB ﬁetsverlichtingsactie. Deze
activiteit is geschikt voor groepen 1 t/m
8.

Vaardig in het verkeer; de digitale verkeersquiz
In maart vindt de verkeersquiz (van Veilig
Verkeer Nederland) plaats. Alle Tilburgse
basisscholen mogen deelnemen aan deze
quiz. Van de deelnemende scholen gaan
er maximaal zes winnaars door naar de
ﬁnale waarin de scholen strijden om de
titel: Beste Verkeersklas van Tilburg. De
ﬁnale is op een feestelijke locatie in de

De Fietsdokter / ANWB fietsverlichtingsactie
De ANWB heeft een toolbox samengesteld met diverse materialen en
gereedschappen om je ﬁets goed te
kunnen verlichten. Met de toolbox kan
een school zelf een actie organiseren.
Scholen zoeken een ﬁetsenmaker die op
school een ﬁets – APK doet. Het Fiets-

Het Fluorfeest (alleen voor BVL scholen)

deelnemen aan het BVL. Reageer op tijd,
want voor deze activiteit is een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar. Deze activiteit is geschikt voor groepen 5 t/m 8.

Dode hoekproject (VVN)

De vernieuwde Dodehoek les van VVN
brengt kinderen kennis, vaardigheden

en motivaties bij. Het doel van de les is
kennisuitbreiding, bewustwording en
gedragsverandering. De Dodehoek is een
interactieve, eigentijdse les die bestaat
uit 4 lesfasen gevolgd door een
na-traject met een thuisopdracht en een
praktijkdeel. Tijdens het praktijkdeel nemen de kinderen zelf plaats in de cabine
van een vrachtauto. Zo ervaren ze zelf
wat de dode hoek inhoudt. Deze activiteit is geschikt voor groepen 7 t/m 8.
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