Verkeer op onze school
“Onze doel: van jullie kinderen vaardigere voetgangers en fietsers maken”
Vanaf de kleuterschool willen we kinderen vaardigheden bijbrengen om te groeien tot vaardige voetgangers en
fietsers. We starten steeds met oefenen binnen de beschermde omgeving van de school en stapje voor stapje
worden de kinderen klaargestoomd voor het ‘echte’ verkeer. Dit doen we op basis van de leerlijnen die ontwikkeld
werden door VSV (Vlaamse Stichting Verkeer).

Hoe ziet de leerlijn voor fietsers er voor onze leerlingen uit?

1ste en 2de kleuterklas: oefenen voor het Loopfietsbrevet dat ze in de 2de kleuterklas kunnen
behalen via een parcours op de speelplaats.

In het 1ste en 2de leerjaar oefenen de kinderen de eerste vaardigheden voor fietsers via een
parcours op de speelplaats. Aan het einde van het 2de leerjaar zullen ze dan op dat parcours
hun fietsbrevet BRONS kunnen behalen. Hierbij oefenen ze vooral de stuurvaardigheid die bij
fietsen heel belangrijk is. Dit schooljaar staat het fietsbrevet BRONS in de week van 3 – 10
mei gepland.

In het 3de en 4de leerjaar oefenen de leerlingen vooral verkeersvaardigheden die ze als fietser
in het echte verkeer nodig zullen hebben. (omkijken over de linkerschouder, slalommen, arm
uitsteken, onvoorzien remmen, rekening houden met anderen). Deze vaardigheden worden
tijdens het fietsparcours op de speelplaats geoefend. De leerlingen van het 4 de leerjaar zullen
na oefenen van het parcours op de speelplaats het fietsbrevet ZILVER hier dan ook kunnen
behalen.

Het Grote Fietsexamen vormt het sluitstuk van de leerlijn fietsen in het basisonderwijs. Dit
wordt georganiseerd in samenwerking met Gemeente Pelt. Hiermee kunnen we testen of
onze zesdeklassers klaar zijn om veilig en zelfstandig in het verkeer te fietsen. Als ze slagen
voor de vijf vaardigheden behalen ze het Fietsbrevet Goud. Het Grote Fietsexamen leggen de
kinderen (onder begeleiding van vrijwilligers) af in het ‘echte’ verkeer. In de omgeving van de
school zal een parcours uitgehangen worden in de week voor de het Grote Fietsexamen. Met
de klas zullen ze dit parcours op voorhand inoefenen, maar ook jullie als ouders kunnen op die
manier met jullie kind oefenen. Dit schooljaar zal het Grote Fietsexamen doorgaan op dinsdag
22 juni 2021

Hoe ziet de leerlijn voor voetgangers er voor onze leerlingen uit?

Vanaf de eerste kleuterklas starten onze kinderen met leren waar het veilig is om te stappen. Zo
worden ze voorbereid om in de derde trimester van de derde kleuterklas de eindproef voor het
Voetgangersbrevet BRONS af te leggen hand in hand met een volwassene.

In het 1ste en 2de leerjaar leren kinderen waar ze moeten stappen als
er geen voetpad is, oversteken op een zebrapad, langs een hindernis
stappen die het voetpad deels verspert, oversteken op een veilige
plaats (als er geen zebrapad is). Als de leerlingen deze vaardigheden
aan het einde van het 2de leerjaar onder de knie hebben, wordt het
Voetgangersexamen ZILVER onder nauw toezicht van een
volwassene in het echte verkeer afgelegd.

Het Grote Voetgangersexamen vormt het sluitstuk van de leerlijn stappen in
het basisonderwijs. Hiermee kunnen we testen of onze vierdeklassers klaar zijn
om veilig en zelfstandig in het verkeer te stappen. Als ze slagen voor de vijf
vaardigheden behalen ze het Voetgangersbrevet Goud. Dit schooljaar staat het
Grote Voetgangersexamen gepland op donderdag 3 juni 2021. Deze route
bevindt zich in de omgeving van de school. Ook hierbij zullen wegwijzers
uitgehangen worden in de week voordien, zodat jullie ook met je kind deze
route kunnen oefenen indien gewenst.

Daarnaast zijn de kinderen van het vijfde leerjaar een heel schooljaar bezig met de voorbereidende lessen voor De
Grote Verkeerstoets. Deze toets leggen de kinderen in april online af in de klas. Ook hiervan krijgen de kinderen een
brevet.

Helm Op Fluo Top, de actie waar we als school al verschillende jaren aan deelnemen tijdens
de donkerste maanden van het schooljaar. Ook dit project is een initiatief van VSV waarbij zichtbaarheid en
helmdracht zeker en vast een belangrijke factor is in het veilig functioneren binnen het verkeer.

