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SECUNDAIR ONDERWIJS
De gemeente Beveren organiseert jaarlijks verschillende verkeersprojecten voor het secundair
onderwijs. Dit gebeurt steeds in samenwerking met verschillende partners zoals de preventiedienst,
de politie, drugpunt Waas en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

1. VERKEERSWEKEN
Doelgroep :
1° graad
Wat :
Met de verkeersweken wil VSV de scholen helpen om het thema verkeer en mobiliteit te
integreren in het secundair onderwijs. Men wil zo jongeren de nodige kennis en vaardigheden
aanleren om zich veilig in het verkeer te begeven.
Wanneer :
Door de school zelf te bepalen.
Waar :
In de school zelf.
Organisatie :
De scholen staan ZELF in voor de reservatie/organisatie van de verkeersweek.
Het aanbod kan enkel per week geboekt worden.
De school moet er ook voor zorgen dat de week volledig gevuld wordt.
De kosten worden gedragen door de gemeente, zijnde 1000 euro per verkeersweek.
- de workshop “Tuimelwagen” kost 150 euro EXTRA per dag
- de workshop “Dode hoek” kan je boeken met VR-brillen. Dit kost 150 euro EXTRA per dag.
- de workshop” Getuigen onderweg” kan je NIET boeken.
ste
!!! Deze kosten worden enkel door de gemeente gedragen voor de 1 graad!
!!! Breng zeker de gemeente/dienst mobiliteit op de hoogte van uw reservatie.
Praktisch :
Als school zorg je voor de opmaak van het tijdsschema en maak je de nodige praktische
afspraken met VSV, en zorgt voor de nodige infrastructuur (leslokalen en dergelijke).
De VSV geeft de lessen en brengt alle nodige didactische materialen mee. De leerlingen
doorlopen de verschillende workshops via een doorschuifsysteem. Zo kunnen er per dag 6
klassen van zo’n 20 leerlingen deelnemen.
Op woensdag kunnen 3 klassen deelnemen. Elke klas krijgt drie uur vorming. Een klas neemt
ofwel in de voormiddag ofwel in de namiddag deel.
Voor leerlingen van de eerste graad gaat het om de volgende workshops : velovaardigheid,
fietsfabriek en fietsquiz.
Er kan tevens een extra workshop “beleef en safe” gereserveerd worden. (met tuimelwagen,
virtual realitybrillen en impactweegschaal)
Meer info :

https://www.verkeeropschool.be/projecten/verkeersweken/
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2. MOBIBUS
Doelgroep :
2° graad
Wat :
De Mobibus is een mobiele interactieve tentoonstelling die zich richt op de 2de graad van het
secundair onderwijs. In de bus doorloop je 5 modules over verschillende thema's rond verkeer en
mobiliteit. De volgende onderwerpen komen aan bod.
dode hoek
duurzame mobiliteit
zichtbaarheid
fiets
brommer
Via onder meer opdrachten, games, filmpjes, een quiz en leuke weetjes worden ze over de
verschillende thema’s gesensibiliseerd. Een lesgever van de VSV begeleidt hen tijdens de
ontdekkingstocht.
Wanneer :
Door de gemeente te reserveren bij VSV (bij voorkeur na de herfstvakantie)
Waar :
CC Ter Vesten
Organisatie :
De kosten en de organisatie worden gedragen door de gemeente Beveren.
Praktisch :
De gemeente stelt i.s.m. de scholen een planning op, dit op basis van het aantal klassen, aantal
leerlingen en beschikbare data.
Als school zorg je ervoor dat:
de leerlingen weten wat ze mogen verwachten;
de klassen begeleid worden door een leerkracht;
je de gevraagde gegevens tijdig aan de gemeente doorgeeft.
De bus is opgesplitst in verschillende modules. Aan de hand van een doorschuifsysteem
doorlopen alle leerlingen het volledige parcours.
De bus ontvangt scholen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdagen is de bus
niet beschikbaar.
Een bezoekje aan de bus duurt 80 minuten.
Er kunnen elke dag 4 groepen van maximum 24 leerlingen de mobibus bezoeken.
Meer info :

https://www.verkeeropschool.be/projecten/mobibus/
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3. CROES CONTROLE
Doelgroep :
3° graad
Wat :
Verkeerseducatie met de nadruk op de risicofactoren waaraan passagiers van personenauto’s
blootgesteld worden. Het gaat in hoofdzaak om snelheid, onervarenheid en om de neveneffecten
van nachtelijk recreatieverkeer, zoals het rijden onder invloed en vermoeidheid. Ook het belang
van de veiligheidsgordel en drug- en alcoholpreventie komen ruim aan bod.
Het project bestaat uit 3 workshops met een doorschuifsysteem :
crashtest
weekendongevallen
onder invloed
Waar :
Jeugdhuis ‘t Ogenblik
Organisatie :
De kosten worden gedragen door de gemeente Beveren. De organisatie wordt gedragen door de
Preventiedienst, in samenwerking met de politie en dienst Mobiliteit.
Praktisch :
De gemeente stelt i.s.m. de scholen een planning op, dit op basis van het aantal klassen, aantal
leerlingen en beschikbare data.
Als school zorg je ervoor dat:
- de leerlingen weten wat ze mogen verwachten;
- de klassen begeleid worden door een leerkracht;
- je de gevraagde gegevens tijdig aan de gemeente doorgeeft.
Er kunnen elke dag 3 groepen van maximum 20 leerlingen deelnemen
Meer info :
Preventiemedewerker Ilka Walleyn (03 750 46 07)
Mobiliteitsmedewerker Davy De Kerf (03 750 15 71)
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4. HIGH 5
Doelgroep :
3° graad
Wat :
High 5 wil jongeren op een positieve manier stimuleren zich verantwoord te gedragen in het
verkeer. De leerlingen van het secundair onderwijs begeleiden tijdens het schooljaar leuke
verkeersacties op een nabijgelegen lagere school. De eerste actie geeft de kinderen van de
lagere school een ‘fantastisch welkom’ op de strapdag (applaushaag, kleeftattoos, vip-begeleiding
tot op de speelplaats, enz.). In de loop van het schooljaar staan er nog een fietscontrole, een
telactie en een debat over duurzame mobiliteit op het programma.
Secundaire scholen slaan de handen in elkaar met een nabijgelegen Octopusschool
(basisschool). De leerlingen van de secundaire school zullen een 5-tal ondersteunende
verkeersacties uitvoeren in één of meerdere lagere scholen in de buurt.
Organisatie :
De secundaire school neemt ZELF contact op met de lagere school/lagere scholen in de buurt om
de acties af te spreken.
Praktisch :
HIGH 5 voorziet een kant-en-klare materialenkit waarmee de secundaire scholen aan de slag
kunnen om de acties vorm te geven (beperkte voorraad). In deze kit zit een handleiding, affiches,
fietscontrolekaarten, materiaal om te versieren en nog veel meer.
Meer info :
https://www.octopusplan.info/high5/
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