DIENST
MOBILITEIT

KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS
De gemeente Beveren organiseert of ondersteunt verschillende verkeersprojecten voor de
kleuterscholen en de lagere scholen van Groot-Beveren. Onderstaand kan u hiervan een
opsomming vinden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
(*)

Octopusschool
Strapdag (*)
Actie FLITS (*)
Parkour OCT-O-FIT campagne (*)
Verkeerstoneel (2 jaarlijks)
Toegang tot “Octopus Verkeersl@nd” (*)
Kleur- en tekenwedstrijd (3 jaarlijks)
Uitlening lesmateriaal
In samenwerking met VZW Voetgangersbeweging - Octopusplan

1. OCTOPUSSCHOOL
Wat :
Alle kleuter- en basisscholen uit groot Beveren zijn automatisch een Octopusschool. De gemeente
Beveren betaalt hiervoor jaarlijks het lidgeld van “Octopusplan”.
De scholen kunnen genieten van alle voordelen van een “Octopusschool” en deelname aan de
activiteiten (Strapdag, FLITS, OCT-O-FIT, Verkeersl@and) zijn hierdoor volledig gratis.
De school dient zich enkel zelf nog in te schrijven via de website van Octopusplan.
Meer info :
https://www.octopusplan.info/inschrijving-school/
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2. STRAPDAG
Wat :
De strapdag is een stimulans voor meer duurzame mobiliteit.
De kerndoelstelling is het aanmoedigen van scholen, kinderen en ouders om zich op een duurzame
en veilige manier naar school te verplaatsen.
Deze dag zet de leuke aspecten van stappen en trappen op een ludieke manier in de verf! Het toont
tevens aan dat te voet of met de fiets naar school gaan, kan bijdragen tot een betere mobiliteit en
meer verkeersveiligheid.
Het organiseren van de strapdag kan een eerste stap zijn om ouders en kinderen te sensibiliseren
om na te denken over hun mobiliteitsgedrag.
Voor vele scholen is deze strapdag een jaarlijks terugkerend evenement als start van een verkeersveilig schooljaar.
Materiaal :
- bladwijzer voor elke leerling
- NIEUW! Duurzaam Strapbandje voor elke leerling
(gemaakt uit gerecycleerd PET materiaal en in België geproduceerd).
- 3 x affiches
- Straplied op single
- Strapbanner (optioneel, apart te bestellen)
Meer info :
https://www.octopusplan.info/campagnes/strapdag/

April 2020

Pagina 2

3. ACTIE “FLITS”
Wat :
Tijdens de donkere maanden is het van essentieel belang dat we ons goed laten zien in het verkeer.
De actie “FLITS” motiveert ouders en kinderen om ook in de winter te voet of met de fiets naar
school te gaan, met extra aandacht voor zichtbaarheid en veiligheid.
De bedoeling is dat kinderen zich laten opmerken in het verkeer door het dragen van fluomateriaal.
De leerlingen krijgen een spaarkaart en door het dragen van hun fluo-vestje op weg van en naar
school, kunnen ze punten verdienen. Bij een volle spaarkaart krijgen ze een leuke verrassing.
FLITS wil met de campagne het autoverkeer terugdringen en duurzame mobiliteit stimuleren.
FLITS roept ook op tot een verantwoordelijk verkeersgedrag in de winterperiode zowel naar zachte
weggebruikers (regels respecteren, zichtbaarheid, …) als naar automobilisten (aangepaste
snelheid, vermijden schoolroutes, …).
Naast de campagne op school, doet het Octopusplan jaarlijks een oproep naar FLITSTEAMS
(5 teams per provincie). Deze teams gaan tijdens de winterperiode op pad met (gratis)
beloningsmateriaal om op de drukke wegen naar school kinderen te verrassen die zich duurzaam
verplaatsen.
De campagne gaat jaarlijks door na de herfstvakantie tot de krokusvakantie.
Materiaal :
- spandoek
- spaarkaarten
- beloning
Meer info :
https://www.octopusplan.info/campagnes/flits/
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4. PARKOUR OCT-O-FIT CAMPAGNE
Wat :
Deze campagne heeft tot doel om kinderen, scholen en ouders meer te laten bewegen in de
schoolomgeving, want buiten bewegen is gezond.
De actie stimuleert de turnleerkracht om tijdens de turnlessen eens sneller naar buiten te gaan, de
schoolomgeving biedt daarvoor heel wat (bewegings-)mogelijkheden. Kinderen leren bovendien
de schoolomgeving beter kennen en krijgen een prominentere plaats in het straatbeeld. Met OCTO-FIT worden zij gestimuleerd om ook thuis en in de vrije tijd samen met hun ouders te bewegen.
Deze hedendaagse fit-o-meter is ook voor gemeentebesturen een opportuniteit om meer
kindvriendelijke plaatsen in de publieke ruimte te creëren die bovendien beweging stimuleren.
Materiaal :
- affiches om uit te hangen op school
- huiswerk posters om met de kinderen mee te geven
- handleiding voor de turnleerkracht (volgens doelen en eindtermen)
- online filmpjes met de oefeningen
Meer info :
https://www.octopusplan.info/campagnes/parkour/

April 2020

Pagina 4

5. VERKEERSTONEEL
Wat :
Elke 2 jaar biedt de dienst mobiliteit de gelegenheid aan om een verkeerstoneel bij te wonen.
Van jongs af aan worden kinderen geconfronteerd met ons ingewikkeld verkeer.
Talloze verkeersregels moeten ervoor zorgen dat er op de weg zo weinig mogelijk slachtoffers
vallen. Het is dus van levensbelang dat kinderen een goed inzicht krijgen in de wegcode. Het
verkeerstoneel probeert dit bij te brengen via plezierige, educatieve theatervoorstellingen.
Het toneel staat helemaal in het teken van verkeersopvoeding van jonge kinderen. Het is een
speelse voorstelling vol muziek en leuke weetjes over het verkeerslicht, het zebrapad, de fietshelm,
het fluo- hesje, de autogordel, ...
De kinderen genieten enorm van de show maar het belangrijkste is dat ze al die dingen toepassen
in het verkeer. Jong geleerd is oud gedaan!
Doelgroep :
Leerlingen van de 3° kleuterklas en het 1° leerjaar.
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6. TOEGANG TOT “OCTOPUS VERKEERSL@ND”
Wat :
Als octopusschool kan je gebruik maken van het digitale leerplatform Octopus Verkeersl@nd. Dit is
een gebruiksvriendelijk webplatform waarmee leerkrachten interactief en op maat van de klas aan
de slag kunnen met o.a. verkeerslessen per leerjaar, oefeningen, toetsen, verkeersfilmpjes, enz.
Uniek aan Octopus Verkeersl@nd is het aanbod op maat: schoolroutes van de leerlingen van de
klas bekijken, een overzicht van de resultaten per leerling (voor de leerkracht), handige
berichtenmodule, toffe verkeersspelletjes, liedjes en kleurplaten.
Meer info :
www.octopusverkeersland.be
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7. OCTOPUS KLEUR- EN TEKENWEDSTRIJD
Wat :
Elke maand voorziet de dienst Mobiliteit de octopuspalen t.h.v. de scholen in Groot Beveren van
een nieuwe reeks affiches. Hiervoor doen ze graag beroep op de creativiteit van de leerlingen van
de lagere scholen d.m.v. een kleur- en tekenwedstrijd die elke 3 jaar gehouden wordt.
De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar mogen tekeningen indienen met als hoofdthema
zone 30. Verder kunnen ze zich baseren op negen verschillende thema’s : winter, lente, zomer,
herfst, Pasen, Kerst, vakantie, terug naar school en ik hou van fluo.
De scholen kiezen zelf of ze willen deelnemen aan de wedstrijd. De beste tekeningen worden door
de dienst Mobiliteit uitgekozen. Deze tekeningen verschijnen daarna systematisch in de
octopuspalen aan de scholen. Zo kunnen we gedurende 3 jaar elke maand een andere tekening
laten schitteren.
De winnaars worden tevens in de bloemetjes gezet tijdens een prijsuitreiking.
De volgende kleur- en tekenwedstrijd is voorzien in het voorjaar van 2023.
Doelgroep :
Leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar.

Prijsuitreiking 2017 - kasteel Cortewalle
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8. UITLENING LESMATERIAAL
Wat :
- Verkeerspark :
Het verkeerspark bevat verkeersborden om een gebied te creëren waarin kinderen in een
gecontroleerde omgeving actief kunnen kennis maken met diverse verkeerssituaties.
Het doel van dit mobiel verkeerspark is in de eerste plaats de stap te vergemakkelijken naar
veilig stappen en fietsen in een reële verkeerssituatie.
- Fietsbehendigheidsparcours :
De bedoeling van het fietsbehendigheidsparcours is de fietsvaardigheid en de reactiesnelheid
van kinderen in het verkeer te verbeteren. Aan de hand van het materiaal kan men de
fietsvaardigheid oefenen. (evenwichtsbehoud, fietsbehendigheid, stuurkunst, …)
- Dode-hoek-koffer :
Om fietsers te duiden op de gevaarlijke zones rond de vrachtwagen, waar je als fietser
onzichtbaar bent voor de chauffeur, stelt de dienst mobiliteit een didactische leskoffer ter
beschikking.
Aan de hand van deze leskoffer kan je een boeiende les over de dode hoek opzetten voor
leerlingen geschikt voor elke graad binnen het basisonderwijs.
Materiaal :
- Verkeerspark : (wordt door de technische dienst geleverd en terug opgehaald)
Afsluitbare aanhangwagen met inhoud : verkeersborden, set van 4 verkeerslichten, kegels,
afzetlint, witte markering, markeertoestel.
- Fietsbehendigheidsparcours : (wordt door de technische dienst geleverd en terug opgehaald)
Aanhangwagen met materiaal om verschillende situaties te creëren om de behendigheid op de
fiets te testen zoals een smalle doorgang, slalom, hellend vlak, remtest, cirkels, …
Inhoud: houten blokken, balken, latten, planken, drempels, slalompaaltjes, kegels,
markeerhoedjes, paaltjes, hoepels.
- Dode-hoek-koffer : (zelf af te halen op het gemeentehuis, dienst Mobiliteit)
De dode-hoek-koffer is bruikbaar in tafelopstelling.
Deze bestaat uit 12 forex panelen op schaal 1:50 die verschillende verkeerssituaties uitbeelden,
zoals rotondes, 4-armige kruispunten en T-splitsingen. Bij de tafelopstelling hoort een vrachtwagen op schaal 1:50, zodat in de klas ook rond de dodehoekproblematiek kan worden
gewerkt. De tafelopstelling wordt geleverd in een handige aluminium koffer.
De dodehoekkoffer is een onderdeel van het Octopusgamma en sluit dus aan op de lesfiches
van Octopus Verkeersl@nd.
Reservaties :
Telefonisch of via mail bij de dienst mobiliteit :
03 750 15 70 – mobiliteit@beveren.be

Prijs :
Gemeentescholen kunnen het materiaal gratis ontlenen.
Aan de vrije basisscholen wordt een waarborg van € 124,00 gevraagd. Dit bedrag wordt terug
gestort als het materiaal in zijn geheel en onbeschadigd terug komt.
(Het verkeerspark en fietsparcours wordt door de technische dienst geleverd en terug opgehaald.
de dode-hoek-koffer dient door de school zelf te worden opgehaald en terug gebracht)
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