
VVN Praktische 
verkeersprojecten

Op de  
basis- 
school

Praktische verkeerslessen zijn leuk en heel leerzaam voor kinderen op de 

basisschool. Veilig Verkeer Nederland maakt het scholen makkelijk met 

kant-en-klare materialen om een verkeersproject naar keuze te organiseren. 



Verkeerslessen zijn belangrijk voor kinderen in de basisschool

leeftijd. Kinderen moeten nog veel ervaring opdoen in het 

verkeer. Het is dan ook een echt doevak. Praktische projecten 

maken de lessen levendig, uitdagend en zorgen zo dat de 

stof nog beter blijft hangen. Ook thuis, want (verkeers)ouders 

worden betrokken bij de projecten.

VVN Praktische verkeersprojecten
Met de kant-en-klare materialen van Veilig Verkeer Nederland regel 

je dit heel eenvoudig. Een verkeersouder kan direct aan de slag 

met een thema naar keuze. Dit ontzorgt de leerkracht en biedt de 

kinderen een actieve les waarover ze ook thuis niet uitgepraat raken.

Dáárom doe je mee: 
• Alles bij de hand om één tot vier keer per jaar een verkeers-

project te doen met alle kinderen. 

• Makkelijk uit te voeren voor zowel leerkracht als verkeersouder, 

dus nauwelijks extra werk.

• Structureel aandacht voor verkeer op school. Met verkeers-

thema’s voor alle groepen. 

• Sluit aan op de verkeersmethode van Veilig Verkeer Nederland, 

maar kan ook prima los ingezet worden.

• Draag bij aan onze gezamenlijke missie: kinderen veilig naar 

school en weer thuis.

Welke projecten kies jij?
Elk product bevat alles wat je nodig hebt om een verkeers-

project te organiseren. Een korte instructie, materialen voor alle 

leerlingen en gratis bijbehorende downloads, zoals extra lessen of 

ouderinformatie. 

VVN Veilig op de fiets (groep 1 t/m 8)
Is jouw fiets in orde? Doe de fietscheck! Voorafgaand aan het 

verkeersexamen of in het najaar als het vroeger donker is. En sluit 

een safety-deal met de klas: kinderen bedenken samen afspraken 

om veiliger te gaan fietsen.

VVN Veilig oversteken (groep 1 t/m 4)
Leuk! Op het schoolplein oefenen met oversteken in verschillende 

situaties. Met tips voor thuis om dit na de les ook echt in de 

praktijk te brengen.  

VVN Op voeten en fietsen naar school (groep 1 t/m 8)
Stimuleer kinderen om lopend of met de fiets naar school te gaan. 

Belangrijk voor het opdoen van verkeerservaring én het vergroot 

de veiligheid in de schoolomgeving. Bovendien is het gezond en 

goed voor het milieu!

VVN Verkeersspel (groep 1 t/m 8)
Doe je mee aan de VVN Praktische Verkeersprojecten dan 

krijg je sowieso toegang tot het leuke online VVN Verkeers

spel. Wie beantwoordt de vragen goed en gaat als eerste 

over de finish?

Win-Win!
Een win-win situatie: de school heeft, naast de reguliere 

verkeerslessen, één tot vier keer per jaar een praktisch 

verkeersproject. Verkeersouders helpen een handje bij de 

uitvoering. Zo help je samen kinderen in het verkeer. De kosten 

van deelname hangen af van het aantal leerlingen van de school.
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Kinderen leren door te doen

Meer weten? Direct aanmelden?
Ga naar verkeersouders.nl, hét platform met informatie, 

materialen en tips over kinderen en verkeer. 


