Jullie cadeaus aan SEEF
Dank jullie wel: SEEF ontving maar liefst 44 tips op het 25-jarig jubileumfeest in oktober 2022: allemaal
cadeautjes die het BVL-team uitpakt en meeneemt voor de verbetering van het verkeerseducatieprogramma.
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Zo’n evenement is zeer inspirerend, graag presentatie van verkeerspsycholoog e-mailen.
Vaker doen, goed!
Langer de tijd nemen voor de onderwijsmarkt, verder erg leuk, vaker doen.
Opnemen MONO-les/project Kragten op de BVL-marktplaats.
De ouders betrekken (want belang van voorbeeldgedrag ouders).
Lunch was lekker, workshop Veilig naar school week was weinig informatief. Wellicht iemand aan
het woord laten die deze reclamemensen aan het werk heeft gezet (hoe ben je ertoe gekomen en
hoe gaan wij als scholen eraan deelnemen/stukje werk overnemen).
Verkeerspsycholoog erg goed verhaal.
Duidelijkheid geven waarom we vanuit de gemeente vorig jaar een overzicht kregen met
verkeersactiviteiten en nu niet.
Waarom kunnen wij als VVN geen ‘NUL verkeersdoden spullen’ bestellen?
Doe de onderwijsmarkt per gemeente = meer bezoekers.
Langer de tijd nemen voor de stands/onderwijsmarkt.
Bedankt en op naar de 50 jaar!
Veel meer kennis delen over het kinderbrein en verkeersgedrag.
Bedankt voor het organiseren van deze middag. Tip: het was makkelijker geweest als het een half
uur later was begonnen.
Quiz aan het einde was top!
BVL heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt. Ga zo door!
Erg inspirerende middag. Tip: wat meer tijd om bij de kraampjes te kijken.
Rian en Ronald, ook jullie gefeliciteerd met ook jullie jubileum 25 jaar!
Volgende keer toch graag rekening houden met scholen die continurooster hebben (tot 14.00
uur), dan meer kans op meer bezoekers.
Leuke dag, fijn geregeld. Tip: ik zou graag alle goedgekeurde verkeersmethodes op een rij hebben
(matrix). Met voor- en nadelen en verschillen.
Dank voor de informatieve middag.
Laat de gemcodagen terugkomen zodat gemeenten ideeën kunnen uitwisselen en
subsidie/budget vraagstukken kunnen bespreken.
Voor ons had de onderwijsmarkt meer aandacht/uitgebreider/meer tijd mogen krijgen.
3 November is er op het Mertlet Cuijck een AAN-campagne.
Wij van Skate A Way zitten erg vol geboekt. Toch krijgen wij nog steeds mails binnen ‘Wij hebben
geen aanbieding van jullie gekregen.” AVG is lastig maar adressen van contactpersonen BVL zijn
lastig te achterhalen. Waarom geen beschermde database?
Laat ANWB Streetwise het programma fietsmasters ook in de BVL-projecten zetten.
Wij gaan de verkeerspleinen uitrollen in Brabant.
Bij enkele bijeenkomsten heb ik gemerkt dat er digi vragen worden gesteld, die voor digi-slimme
mensen niet relevant zijn. Belangrijk om balans in te bewaren.

29. Maak verkeer meer zichtbaar dan alleen op school, bijvoorbeeld op zaterdag bij de weekmarkt.
Of reclameborden bij bushaltes of langs de weg.
30. Start later, dan zijn er meer leerkrachten.
31. Is het mogelijk om de presentatie van Gerard Tertoolen te delen via de e-mail?
32. Ik word blij van nieuwe ideeën en impulsen om het verkeersonderwijs actueel en verfrissend te
houden.
33. Eigenlijk is deze dag/markt goed om ieder jaar te doen.
34. Workshops mogen meer gericht zijn op educatie.
35. Leuke quiz met interactie.
36. Presentaties ‘afsluiten’ zodat de deur niet vaak hoeft te storen.
37. Graag willen wij als VVN-afdeling ook BVL-materiaal voor de verschillende BVL-acties kunnen
bestellen.
38. Wij hadden gehoopt ander scholen te ontmoeten om mee te sparren. Jammer dat dit niet zo was.
39. Wij missen de contactmomenten met andere BVL-scholen.
40. Graag de e-mailadressen van de sprekers e-mailen. Duidelijke informatie. Prima
workshops/stands.
41. Meer aandacht voor de onderwijsmarkt met aanbieders.
42. Goed verzorgde middag. Verkeerspsycholoog was interessant.
43. De workshop Weer Veilig naar school viel tegen; erg kort en niet erg ‘bevlogen’.
44. Prima werk van BVL, ga zo door!

