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vergadering op school, bureau Koen

VERSLAG VERGADERING

Aanwezig: Koen, Jokke, Ann, Lies, Jo, Dirk, Karen

1. Taken afgesproken vorige vergadering
Aanvraag Dageraadplaats
Aanvraag 30 nadarbarelen
Aanvraag Kreeftstraat
Politie reserveren voor examens
garagist verwittigen
buren verwittigen
mobiel fietsvaardigheidsparcour
aanvragen bij de politie
verkeershulp via verkeersdienst
Antwerpen
via buurtsport kleuterfietsen huren

Koen
Koen
Koen
Koen
Koen
Koen
Koen

OK
OK
Ok
Leek in orde maar is het zo???

Koen

OK Twee man toegezegd.

Jokke

OK

OK wordt donderdag geleverd

2. Informatie over het voetgangersexamen voor het vierde leerjaar
Past in de leerlijn verkeersopvoeding:
4 ° leerjaar: groot voetgangersexamen
5 ° leerjaar: grote verkeerstoets
6 ° leerjaar: groot fietsexamen
Vanaf 9 jaar voldoende psychomotorische vaardigheden om te kunnen oversteken mits voldoende training.
Oversteken is één van de belangrijkste en moeilijkste vaardigheden en komt in het examen op verschillende
manieren aan bod.
Vijf basisvaardigheden
1) Rond hindernis stappen die de stoep helemaal verspert
2) Oversteken op zebrapad
3) Oversteken op kruispunt met agent
4) Oversteken op T-kruispunt
5) Oversteken tussen geparkeerde auto’s
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Eventueel andere vaardigheden die courant voorkomen (oefenfiches en controlefiches te downloaden)
1) Overteken op zebrapad met gemachtigde opzichter
2) Oversteken op vierarmig kruispunt zonder voorziening
3) Oversteken op kruispunt met verkeerslichten
4) Links op de rijweg stappen als er geen stoep, berm of fietspad is
De vaardigheden worden eerst geoefend op de speelplaats/het plein of in de turnzaal
Daarna worden de vaardigheden in het verkeer geoefend. Er wordt een examenparcours uitgestippeld.
Het parcour wordt geoefend op school en thuis.
Voetgangersexamen op 6 juni. De afgesproken vaardigheden worden gecontroleerd aan de hand van
controlefiches.
Er worden diploma’s uitgereikt met daarin specifieke aandachtspunten zodat ouders daar nog verder aandacht
aan kunnen besteden.

Wat?
Vaststellen datum voetgangersexamen
à 6 juni
2. Inschrijven via
www.grotevoetgangersexamen.be
3. Beslissen of er extra vaardigheden
geoefend moeten worden en de welke
à ja : oversteken aan lichten en
oversteken met een gemachtigd
opzichter
4. downloaden fiche oversteken aan
lichten en oversteken met een
gemachtigd opzichter
5. Parcour uitstippelen
à parcours uitgestippeld door Fien
gebruiken
6. checken of de vaardigheden
geoefend kunnen worden op het
parcours van Fien
7.Project bekend maken: flyers ouders,
poster
8.Toestemming ouders vragen via
flyers
9.Medewerking ouders vragen via
flyers
10.Politie contacteren om de
vaardigheid “oversteken op een
kruispunt met een agent” te toetsen op 6
juni
11.Vaardigheden oefenen in
beschermde omgeving
12. Parcour oefenen in het echte
verkeer + extra begeleiders zoeken voor
vier groepjes. Met Carolien afspreken
wanneer
13. Oproep aan ouders om met kind te
oefenen + route aan ouders bezorgen +
instructies vaardigheden in het verkort
meegeven op papier
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Tegen wanneer?

Wie?

In orde?
X
X
X

Koen
X
09-05

Ann

13-05

Koen

13-05

Koen

13-05

Koen
Koen

Jokke
Ann als klasverantwoordelijke
voor het vierde
20-05
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Ann zet nummertjes van de te
oefenen vaardigheden op het
plan + maakt verkorte
instructies
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Koen zet fiches op website
13. Fluo vestjes met rugnummer
voorzien (rugnummers te downloaden)
à 6 juni zesde en vierde niet te samen
plannen
14. Controleposten bemannen
à medewerking ouders vierde vragen
15. Briefing controleurs organiseren

X

Ann
Ann & Karen

15 a. Plattegrond van de te lopen route
en de locatie van de controleposten
15 b. Een controle fiche (downloaden)

Koen

15 c. Een klembord
15 d. Schrijfgerief
15 e. Noodnummer
15 f. Fluitje dat als noodsignaal
gebruikt kan worden
15 g. Gegevens over het aantal
deelnemers en hun rugnummers
15 h. Instructies over de manier van
controleren
16. obstakel plaatsen
17. Bewegwijzering van de route
plaatsen
18. Controletocht vlak voor aanvang
examen: alle controleurs aanwezig en
op de juiste plaats?
19. beoordelingscommissie
20. Evalueren examen
21. Resultaten invoeren op de website
zodat er gepersonaliseerde
voetgangersbrevetten en stickers komen

Ann & Karen
Ann & Karen
Ann & Karen
Ann & Karen
Ann & Karen
Koen

Parcour uitstippelen:
ü Vertrek en aankomst op school
ü 5 basisvaardigheden en eventuele extra vaardigheden op plekken waar ze goed te evalueren zijn
ü geen gevaarlijke situaties: “rond hindernis stappen die de stoep helemaal verspert” en “oversteken
tussen geparkeerde auto’s” in scène zetten in een rustige straat
ü kort: ongeveer 1 km
ü route ruim op voorhand aan ouders bekend maken zodat ze met kinderen kunnen oefenen
Werven van controleurs/controleposten bemannen
De kinderen dragen een fluovestje met rugnummer.
Voor elke vaardigheid is er een controlefiche.
De controleur vult voor elke nummer een fiche in.
Op de fiche worden enkel fouten genoteerd. Er is ruimte op de fiche voor aanvullende opmerkingen.
Controleurs moeten ingrijpen als kinderen een inschattingsfout maken en op een onveilig moment zouden gaan
oversteken.
Briefing controleurs
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Vlak voor het examen met de controleurs het parcours lopen en iedereen informeren over de plaats waar ze
moeten staan, de manier waarop ze moeten controleren en over hoe ze mee instaan voor de veiligheid van de
kinderen.
De kinderen vertrekken met één minuut tussen. Als ze elkaar toch inhalen. Laat de controleur ze even wachten
zodat ze opnieuw in de goede volgorde lopen.
Elke controleur krijgt een mapje met:
ü Plattegrond van de te lopen route en de locatie van de controleposten
ü Een controle fiche
ü Een klembord
ü Schrijfgerief
ü Noodnummer
ü Fluitje dat als noodsignaal gebruikt kan worden
ü Gegevens over het aantal deelnemers en hun rugnummers
ü Instructies over de manier van controleren
Start voetgangersexamen.
Vanop de Dageraadplaats. De kinderen vertrekken met één minuut tussen pauze.
Beoordelingscommissie
Onmiddellijk na het examen zitten de controleurs bij elkaar.
De deelresultaten worden naast elkaar gelegd.
Een kind slaag alleen als het geslaagd is voor ALLE vaardigheden.
Als een kind een deelstap van een vaardigheid niet uitvoert kan het toch slagen voor de vaardigheid als het
zichzelf of anderen niet in gevaar heeft gebracht.
Evalueren examen
1. Het resultaat
ü Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?
ü Ligt dat in de lijn van de verwachting?
ü Moet de training aangepast worden?
2. De route
ü Geeft het examen een realistisch beeld van het verkeer op de openbare weg?
ü Is de moeilijkheidsgraad realistisch?
ü Zijn de controleposten op de juiste plaats gesitueerd?
ü Zijn er onverwachte situaties die de veiligheid in het gedrag brengen?
3. Helpende handen
ü Voldoende helpers?
ü Helpers voldoende geïnformeerd?
ü Controlefiches goed ingevuld?

3. Afspraken fietsexamen
Wat?
1.Vaststellen datum fietserexamen
à 6 juni
2. Inschrijven via
www.grotevoetgangersexamen.be
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Tegen wanneer?

Wie?

In orde?
X
X
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3. Parcour
à van vorig jaar
4. Project bekend maken: flyers ouders,
poster
5. Toestemming ouders vragen via
flyers
6. Medewerking ouders vragen via
flyers
7.Politie aangevraagd en toegezegd
maar ze hebben het verkeerd begrepen.
Koen checkt.
8. Oefenen pro velo
9. Oefenen in kleine groepjes onder
begeleiding van ouders
12. Oproep aan ouders om met kind te
oefenen + route aan ouders bezorgen +
instructies vaardigheden in het verkort
meegeven op papier
13. Fluo vestjes met rugnummer
voorzien (rugnummers te downloaden)
à 6 juni zesde en vierde niet te samen
plannen. Voetgangersexamen ’s
ochtends, fietsexamen ‘s middags
14. Controleposten bemannen
à medewerking ouders zesde vragen
15. Briefing controleurs organiseren

X
13-05

Koen

13-05

Koen

13-05

Koen

X

Koen
12,13 en 15-05

20-05

Koen
Koen vraagt Paul als
klasseouder met de vraag om
medewerkers te zoeken
Koen zet parcour, filmpje
parcour en fiches op website

X

X

15 a. Plattegrond van de te lopen route
en de locatie van de controleposten
15 b. Een controle fiches (downloaden)

Koen

15 c. Een klembord
15 d. Schrijfgerief
15 e. Noodnummer
15 f. Fluitje dat als noodsignaal
gebruikt kan worden
15 g. Gegevens over het aantal
deelnemers en hun rugnummers
15 h. Instructies over de manier van
controleren
16. obstakel plaatsen
17. Bewegwijzering van de route
plaatsen
18. Controletocht vlak voor aanvang
examen: alle controleurs aanwezig en
op de juiste plaats?
19. beoordelingscommissie
20. Evalueren examen
21. Resultaten invoeren op de website
zodat er gepersonaliseerde
voetgangersbrevetten en stickers komen
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4. To do

ü Lies maakt een belachelijke verkeersquiz tegen 6 juni voor de kwiebelmeesterkrant.
ü Koen haalt omwille van de privacy het verslag van de website
ü Koen en Sigrid kijken naar de planning van de dag
Uitgangspunt is:
-Voetgangersexamen om 10.00u
-Fietsexamen in de namiddag
ü Koen vraagt Pol de Beer na
ü Lies neemt contact op met Frederika voor het plannetje van de pleinopdrachten en de blokjes om de acht
op het plein te maken

5. Volgende vergadering

Dinsdag 20-05 om 20.15u laatste check
Evaluatie en planningsvergadering 10-06

WERKGROEP VERKEER

verslag vergadering

p. 6/6

