LEREN VAN LOKALE SITUATIES

VERKEERSLOKAAL HET AANBOD

VerkeersLokaal is een interactief, online programma,
gericht op de lokale verkeerssituaties in de woonschoolomgeving van leerlingen. Zij brengen hun woonschoolroute in kaart en geven gevaarlijke punten op deze
route aan. Deze gegevens zijn de input voor een lokale,
op maat gemaakte, fietsroute in de eigen schoolomgeving. Deze route wordt gebruikt voor praktijk fietslessen .
Naast de verkeersregels ligt sterk de nadruk op verkeersveilig gedrag en de gevaren van afleiding in het verkeer.
In het online programma zijn daarnaast talloze verkeersquizzen opgenomen om regels in het verkeer te oefenen.

 Het gehele schooljaar toegang tot het online programma www.VerkeersLokaal.nl met vele verkeersquizzen en de woon-schoolroute module.
 Leerlingen hebben een eigen leerling-account, docenten hebben toegang tot de docentenmodule.
 Na een introductie door de eigen leerkracht maken
leerlingen individueel een 0-toets om aanwezige kennis over (gedrags)regels in het verkeer te meten
 Als thuisopdracht voeren leerlingen samen met een
ouder/verzorger de individuele woon-schoolroute in
en prikken daarop punten die als moeilijk of gevaarlijk worden ervaren. (AVG Proof)
 De input (routes en punten) van leerlingen wordt
door VerkeersLokaal gebruikt voor een op maat gemaakte fietsroute in de schoolomgeving/de wijk van
de school.
 2 praktijk fietslesdagen. Hieraan kunnen 2 (combi)
groepen van elk max. 30 leerlingen deelnemen. Op
een lesdag komt er een fietsdocent van VerkeersLokaal naar de school en neemt steeds een groepje
van 5-6 leerlingen mee uit de klas om in 50-55 min de
route in de schoolomgeving te fietsen. De eigen leerkracht staat deze lesdag gewoon voor de eigen groep
 Er zijn verwerkingsopdrachten beschikbaar na deelname aan de fietsles
 De leerling ontvangt na het met goed gevolg afleggen
van de praktijkfietsles een certificaat.
 Het programma wordt afgesloten met het maken van
een individuele 1-toets.

VOOR WIE
VerkeersLokaal is gericht op leerlingen in de groepen
6 t/m 8. Het invoeren van de woon-schoolroute doen de
leerlingen thuis, samen met een ouder/verzorger. Zo
wordt de ouderbetrokkenheid bij het project gestimuleerd. In het aanbod van de provincie Limburg zijn
praktijkfietslessen opgenomen die worden verzorgd door
de fietsdocenten van VerkeersLokaal.

Dit is een uitgave van Stichting Verkeersonderwijs.nl | informatie en aanmelden via info@verkeersonderwijs.nl

REGELING GROTE SCHOLEN


Voor grote scholen is er de mogelijkheid een extra
praktijk fietsles in te plannen voor een extra groep.

AANMELDEN
Aanmelden kan via het Online Portal van de Provincie Limburg. Voor meer informatie kunt u mailen naar

LEERDOELEN

info@verkeersonderwijs.nl

De leerdoelen van het programma VerkeersLokaal zijn
erop gericht dat leerlingen;

Wij nemen dan contact met u op om de mogelijkheden te
bespreken.



kunnen benoemen wat verschillende verkeersregels
en verkeersborden inhouden en hoe deze gebruikt
worden op verschillende verkeerssituaties in hun
directe omgeving (thuis-school route);



risicovolle verkeerssituaties op hun thuis-school route en risicovol gedrag van henzelf en andere weggebruikers kunnen herkennen;



hun fietsgedrag kunnen aanpassen op risicovolle situaties die zij in het verkeer tegenkomen.

OVER STICHTING VERKEERSONDERWIJS.NL
Stichting Verkeersonderwijs .nl is onderdeel van Bureau De
Groot Volker en is in de Provincie Limburg o.a. uitvoerder
van VerkeersLokaal.
De stichting heeft als doel het bevorderen van de verkeersveiligheid van jonge kinderen door hen op interactieve
wijze, inzicht te geven in het verkeer, hen verkeers- en
gedragsregels bij te brengen en hen te leren potentieel
gevaarlijke situaties te herkennen en daarmee om te gaan.

VEREISTEN
De school zorgt voor een extra begeleider die gedurende
een fietslesdag met de verkeersdocent en de leerlingen
meefietst. (verkeers/hulpouder, klassen assistent of stagiaire)
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