Werkgroep verkeer 26-11-2013
Aanwezig: Koen, Jokke, Ann, Lies, Karen
1. Fietstocht Fitopia
Goed georganiseerd. De kinderen waren goed voorbereid. Pluim van de politie.
Iedereen had een fiets. De fietsen waren in orde.
In de Kwiebelmeesterkrant een oproep zetten om te kleine fietsen aan school te
doneren. Onderhoud fietsen op klusdag.
Aan ouders duidelijke instructies geven wat er van hen verwacht wordt tijdens de
begeleiding van de fietstocht.
Fietsen aan Janneke Maan parkeren was een verbetering voor het buiten rijden.
2. Evaluatie verkeersweek in samenwerking met buurtscholen
K3 mee-stappers-straatje.
Fietsvaardigheid voor L3 en L4 begeleid door verkeerseducatie van de stad.
L6 dode-hoek-oefening
K2 en L1 Fluospel in de kelder
L3 en L5 Fluospel in de kelder
Verkeerslessen in de klassen
Forum rond verkeer waarin rond elk thema een item in het journaal werd besproken.
Kleuters brachten een gedichtje en hebben hun inbreng gehad.
Zowel ouders, kinderen en leerkrachten investeren mee in project en zien de zin ervan
in.
3. Fluo actie
Fluo-actie is goed op gang getrokken.
Streefdoel is 3 controles per week.
Op moment dat het muziekje gaat kijken of er nog een wachtrij is aan de deur. Zij
krijgen nog een blokje.
Als bakjes vol zijn worden ze naar de klas gebracht en kunnen kinderen er mee
bouwen. Er wordt enthousiast gebouwd.
Voorstel: De laatkomers een ander kleur blokjes geven om de statistieken bij te
houden?
Voorstel: Ouders belonen?
Besluit: Ouders ook blokjes laten verdienen en de opbrengst verdelen over de
verschillende klassen. Dit de laatste week van december.
Kenbaar maken via de postmap.
Apart bakje voor ouders voorzien.
Blokjes verdelen over de klassen op 20-12.
Bouwwerken worden getoond op het forum.

Op het kerstforum wordt kenbaar gemaakt of het streefdoel (75 % voor heel de
school) gehaald is.
Broches maken de eerste week na de vakantie. Kinderen zelf een ontwerp laten
maken laten de eerste week na de vakantie.
15 januari broches maken door Ann, Lies & Karen.
Fluoverkoop: Er was weinig enthousiasme over de driehoekige hesjes. Niet meet
bestellen.
Dit jaar veel kleintjes verkocht. Vorig jaar vooral veel grote.
Volgend jaar meer gadgets verkopen.
4. Planning verkeersjaar
Derde leerjaar gaat een busevacuatie-oefening doen.
Vierde leerjaar doet in de loop van het schooljaar “Pol de beer actie”.
Zesde leerjaar gaat project doen met Pro Velo als voorbereiding fietsexamen.
Vierde jaar voetgangersexamen
Vijfde leerjaar groot verkeersexamen online
Zesde leerjaar fietsexamen
Verkeersweek
Vrijdag 6 juni grote verkeersdag
Idee: verkeersroutes in de buurt van school. Kinderen laten wandelen en foto’s laten
maken van de gevaarlijke punten + uitleg.
5. Fietsvriendelijke verbouwing
Bij verbouwing wordt de gang vrijgehouden en wordt er een fietsenstalling voorzien
voor 70 fietsen.
6. Organisatie werkgroep
ü Coördinatie werkgroep: Lies	
  
-Uitnodiging versturen
-Vergadering leiden
-Opvolgen van afspraken?
ü Verslaglegging: Karen
7. uitpakken met acties
GVA contacteren vb: fietsexamen, verkeersexamen,.....
GVZ contacteren voor thema’s die meer lokale problemen aankaarten.

8. To do
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Artikel voor de Kwiebelmeesterkrant
Oproep in de Kwiebelmeesterkrant voor fietsen en voor loopauto’s
Koen contacteert clicks-bedrijf voor extra blokjes voor geval we tekort hebben
Ann bestelt 500 buttons groot maar Koen informeert eerst voor prijzen bij de
jeugddienst
Koen vraagt brochemachine aan via de jeugddienst. Kan iemand dit ophalen
bij de Oudaan?
Ann zorgt tegen 15-01 voor buttonmachine
Oproep in postmap voor controles
Koen vult de inventarisatie van de beroepsactiviteiten aan met data

9. Volgende vergadering
Dinsdag 4-2 om 20.15u
Op de agenda:
ü Evaluatie buttons
ü afronden fluoactie
ü Jaarplanning overlopen en zien waar helpende handen nodig zijn
ü Verkeersdag voorbereiden
Opdracht van de kersverse coördinator: iedereen komt met een zot idee

