Werkgroep verkeer 04-02-2014
Aanwezig: Koen, Jokke, Ann, Lies, Karen
1. Evaluatie fluo-actie
Kinderen vonden buttons leuk.
Blokjes was een goede stimulans.
Fluo voor ouders goed idee
2. afronden fluoactie
Bij 75 % groepsbeloning
Ideeën:
- 1 tegen allen à wordt voorgelegd op de PV komende donderdag
- -langer speeltijd
- iets om uit te delen
De fluoactie loopt tot 14 februari
12-2 Karen
13-2 Ann
14-2 Lies
Woensdag 12 maart wordt de fluobrievenbus opgehangen voor de prijsvraag uit de
kwiebelmeesterkrant. Onschuldige hand trekt aantal winnaars. Er 20 euro budget voor
prijzen (fluo gadgets)
3. Jaarplanning overlopen en zien waar helpende handen nodig zijn
1. Derde leerjaar heeft busevacuatie-oefening gedaan. Wordt niet meer herhaald.
2. 7-2 derde leerjaar in Middelheim park Fietstvaardigheid georganiseerd door de
politie
3. 21-02 vierde leerjaar in Middelheim park dienstvaardigheid georganiseerd
door de politie
4. week 17-03 fietsvaardigheden met heel de school
5. 12, 13, 15-05 zesde leerjaar pro velo als voorbereiding fietsexamen
6. 26, 27, 28 grote verkeerstoets online vijfde leerjaar
7. Verkeersweek week 2 juni
8. Vrijdag 6 juni grote verkeersdag: fietsvaardigheden, stapoefeningen
kleuterschool en lagere school, stapstraatje, fietsexamen zesde leerjaar,
voetgangersexamens vierde leerjaar
Vierde leerjaar doet in de loop van het schooljaar “Pol de beer actie” nog niet
duidelijk wanneer.
4. Takenlijst Verkeersdag
Aanvraag Dageraadplaats
Aanvraag 30 nadarbarelen
Aanvraag Kreeftstraat
Politie reserveren voor examens
garagist verwittigen
buren verwittigen

Koen
Koen
Koen
Koen
Koen
Koen

mobiel fietsvaardigheidsparcour
Koen
aanvragen bij de politie
verkeershulp via verkeersdienst
Koen
Antwerpen
via buurtsport kleuterfietsen huren
Jokke
Ouders vragen voor om in kleine groepjes
fietsexamen voor te bereiden
Vero route die vorige jaar werd uitgestippeld gebruiken voor voetgangersexamen
gebruiken.

4. Zotte ideeën misschien voor volgend jaar.
ü Theater rond verkeer samen met omliggende scholen
ü Verkeers expo in een afgedankte lijnbus
ü Muzische verwerking rond verkeer
ü Week mobiliteit duimen voor een zone 30 (snelheidsmeters aanvragen)
ü Leren om het openbaar vervoer te gebruiken: educatieve cel bij de lijn?
ü Filmpjes maken per klas à kijkuit; een moeilijke situatie kiezen en goed
uitleggen.
ü Actie rond kinderen veilig afzetten aan de schoolpoort
5. To do
Voetgangersexamen en veroroute voorbereiden: Koen en Karen
6. Volgende vergaderingen
Op de agenda: verkeersdag voorbereiden
Werving nieuwe leden voor de werkgroep
Dinsdag 29-04 om 20.15 taken oplijsten en volk werven verkeersdag
Dinsdag 20-05 om 20.15u laatste check
Evaluatie en planningsvergadering 10-06

