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INLEIDING: 

Dit schoolactieplan verkeer is bedoeld om onze afspraken vast te leggen over de 

verkeerslessen en alle andere activiteiten die we ondernemen om onze kinderen veilig 

van en naar school te laten komen. Het is een werkdocument in beheer bij Daniëlle van 

den Bovenkamp en wordt jaarlijks gemonitord en geactualiseerd. 

Onze school vindt het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig, verantwoord en vaardig 

in het verkeer kunnen bewegen. Zelfstandige mobiliteit vergroot immers de 

zelfstandigheid van de leerlingen, één van de onderwijskundige uitgangspunten van onze 

school. 

Daarom verbindt onze school zich aan het Zuid-Hollandse programma SCHOOL op 

SEEF. Dit bestaat uit 3 onderdelen:  

1. Planmatige aanpak en organisatie  

➢ De verkeersveiligheidsaanpak is structureel en goed verankerd in de 

organisatiestructuur. 

2. Ouderbetrokkenheid en verkeersonderwijs  

➢ De school communiceert met ouders over verkeersveiligheid en geeft 

theoretische en  praktisch verkeersonderwijs in alle leerjaren.  

3. Schoolomgeving en school-thuis routes  

➢ De schoolomgeving en de schoolroutes zijn veilig ingericht. De school stimuleert 

de leerlingen en ouders om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te gaan en 

indien nodig vindt ook  verkeershandhaving plaats afgestemd op de verkeerssituatie 

rond de school. 

Deze randvoorwaarden vormen het uitgangspunt voor dit schoolactieplan1. 

Met deelname aan SCHOOL op SEEF willen wij als school ook onze bijdrage leveren aan 

de visie “Maak een Punt van Nul” zoals die door het Regionaal Ondersteuningsbureau 

Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH) is geformuleerd. 

St. Willibrordschool                 

 

1 Om in aanmerking te komen voor het verkeersveiligheidslabel zal de school aan alle voorwaarden uit het 

onderdeel planmatige aanpak en organisatie moeten voldoen (10/10). Daarnaast zijn voor de andere 

onderdelen minimaal 6 punten nodig: ouderbetrokkenheid en verkeersonderwijs (6/10)  en schoolomgeving en 

schoolroutes(6/10). Het verkeersveiligheidslabel kent een geldigheidsduur van drie jaar en dient daarna 

opnieuw te worden aangevraagd. 



   

 

Maakt een punt van 0 

M 

Wij doen mee! 

STAP 1 - PLANMATIGE AANPAK EN ORGANISATIE 

ORGANISATIE INTERN: 

We hebben een actueel schoolactieplan verkeer volgens de richtlijnen, deze wordt jaarlijks 

gemonitord door de werkgroep verkeer binnen onze school bestaande uit: 

 

Werkgroep verkeer 

binnen school 

Naam Contactgegevens opmerking

en 

Schoolcontactperso

on verkeer 

Daniëlle 

van den 

Bovenkam

p 

Daniëlle van den Bovenkamp 

<dvandenbovenkamp@sophiaschole

n.nl> 

 

2e 

Schoolcontactperso

on verkeer 

   

Verkeersouder (s) Nelly 

Vijfhuizen 

En  

Danielle 

van den 

Bovenkam

p 

directie.willibrord@sophiascholen.nl Is aangemeld bij 

VVN ja 

 

Directeur  

 

Nelly 
Vijfhuizen 

directie.willibrord@sophiascholen.nl  

Groepsleerkracht 

(indien geen 

verkeersouder) 

Daniëlle 

van den 

Bovenkam

p 

Daniëlle van den Bovenkamp 

<dvandenbovenkamp@sophiaschole

n.nl> 

 

Wij hebben een actuele jaarplanning voor de praktische verkeerseducatie, deze wordt elk 

jaar gemaakt door Daniëlle van den Bovenkamp en staat als bijlage achterin dit 

schoolactieplan en is inzichtelijk voor alle collega’s op onze OneDrive van school. 



   

 

 

Wij borgen dit Schoolactieplan via het schoolplan, de schoolgids en de website.  Ons 

bestuur, de groepsleerkrachten en de ouders zijn op de hoogte. 

ORGANISATIE EXTERN:  

Daarnaast werken wij samen met:  

Extern  Naam Contactgegevens opmerkingen 

Verkeersleerkracht Merina 

Jongerius 

m.jongerius@1801.nl 

06-53642867 

 

Beleidsmedewerker 

Verkeer gemeente  

Kitty 

Pijnaker 

k.pijnaker@hltsamen.nl  

Wijkagent of Boa 

gemeente 

 0900-8844 

06 29582766 

 

Veilig Verkeer 
Nederland (VVN ) 

Regionaal en/of 

Lokale afdeling 

 

  

 

steunpuntwest@vvn.nl 

 

Coördinator Regio of 

RPV (Regionale 

Projectgroep 

Verkeersveiligheid)  

Joost de 

Groot 

jdegroot@verkeerenveiligheid.nl  

School op SEEF - 

Regionaal 

Ondersteuningsbureau 

Zuid-Holland (ROV-ZH) 

 

 info@schoolopseef.nl 

070-4416200 

ROV-ZH is 

bereikbaar voor 

overige vragen 

over School op 

SEEF 

  

 

 

 

 

mailto:m.jongerius@1801.nl


   

 

 

 

ONZE INVULLING VAN DE VOORWAARDEN:    

Theoretisch verkeersonderwijs wordt in alle leerjaren aangeboden zodat er sprake is van een 

doorlopende leerlijn welke aansluit bij de leeftijd en rol als verkeersdeelnemer van de 

leerlingen. 

Wij hebben een actuele theoretische verkeersmethode voor elk leerjaar : 

Wij gebruiken in de onderbouw (kleuters) de methode Verkeerskunsten. Daarnaast is er 

ieder jaar het thema ‘vervoer’ vanuit de didactische methode Kleuterplein. Ook bij 

uitstapjes, die we regelmatig lopend doen, wordt er van te voren aangegeven hoe we ons 

gedragen in het verkeer. En komen verkeersbegrippen als links, rechts, rechtdoor, eerste, 

daarna, groen, rood, etc. uitgebreid aan bod.  

Met kleuterplein werken we aan de volgende doelen: 
Meetkundige figuren benoemen en classificeren. bv. driehoek, cirkel e.d. (vormen van een 
verkeerbord) 
Benoemt verplaatsingen van objecten in de ruimte en maakt gebruik van meetkundige 
begrippen. (waar bevindt een voertuig zich) 
Bouwtekeningen en plattegrond lezen. 
Benoemt in een cyclisch tijdsproces de vaste volgorde van gebeurtenissen. (wanneer zal een 
voertuig dichtbij zijn) 
Meten met natuurlijke maat. (Afstand) 
 
Specifiek in het thema vervoer van kleuterplein komt aan bod: 
Tekens in het verkeer ontdekken. 
Bespreken van verschillende vervoersmiddelen. 
Reizen met de bus, vliegtuig en trein naspelen.  
Prentenboeken over vervoer lezen. 
Liedjes over vervoer aanleren. 
Woordenschat kaarten over vervoer en verkeer (m.b.v. de methode logo3000) 
Veilig op weg met de fietsles. 
Voertuigen in logische volgorde van driewieler naar auto. 
Drama les oversteken. 
Muziekles verkeersgeluiden. 
Oversteekspel bij buitenspelen.  
Les hoe kom je naar school. 
Les onderdelen van een fiets. 
Knutselactiviteiten rondom vervoer. 

 

 

 



   

 

 

 

In de groepen 3 t/m 8 gebruiken wij de verkeerskranten van VVN. We geven wekelijks een 

les uit deze methode. We gebruiken hiervoor de verkeerskranten en ook de 

digibordversie ernaast, zodat we de belangrijke vaardigheden in het verkeer visueel 

kunnen maken.  

Naast de theorielessen verzorgen wij praktische lessen met omgevingsgerichte 

verkeerseducatie om de kinderen kennis, vaardigheden en juiste normen en waarden binnen 

het verkeer bij te brengen. 

Wij geven minimaal één praktische les per groep per leerjaar:  

In de planning nemen we jaarlijks op dat we in elke groep 3 praktische lessen per jaar geven. 

Hiervan zijn twee lessen per groep op het schoolplein, en één les per groep in de wijk. 

Wij streven er naar dat minimaal twee van de drie geplande lessen per groep jaarlijks 

doorgaan. 

  



   

 

 

TAAKOMSCHRIJVING:  

 

Omschrijving Wat betekent dit praktisch gezien? 

De directie zorgt voor de borging van 

verkeer binnen de schoolorganisatie. 

Steun vanuit de directie is essentieel 

om de continuïteit en enthousiasme te 

waarborgen.  

Vaak is de schooldirecteur de 

initiatiefnemer en draagt het 

vervolgtraject over aan de 

schoolcontactpersoon verkeer. 

 

- Schrijven / invullen meerjaren schoolactieplan verkeer. 

- In schoolplan verwijzen naar schoolactieplan verkeer. 

- Zorgen voor een schoolcontactpersoon verkeer in team 

(of directie) 

- In de schoolgids een stukje over deelname aan SCHOOL 

op SEEF zetten. (denk hierbij aan het noemen van de 

praktische verkeerslessen, het netjes parkeren van de 

fietsen in de stalling, het parkeren van de auto’s op 

veilige plekken) 

- Communicatie binnen schooloverleg, MR, bestuur, 

directie en OR. 

- Samen met schoolcontactpersoon verkeer zorg dragen 

voor het aanvragen van het SCHOOL op SEEF label. 

- Contacten met verschillende instanties onderhouden 
o Gemeente, verkeersexamen, e.d. 
o Politie, algemene veiligheidsaspecten. 
o Collega scholen, gezamenlijkheid in aanpak wijkbreed. 
o Wijkagent, specifieke verkeerssituaties, voorlichting. 
 

De schoolcontactpersoon verkeer is 

binnen de school het centrale 

aanspreekpunt voor een vakleerkracht 

verkeer, gemeente of regio voor de 

verkeersactiviteiten op school en zorgt 

ervoor dat de school aangehaakt blijft 

bij het programma SCHOOL op SEEF. 

De schoolcontactpersoon motiveert de 

betrokkenen binnen de school en 

organiseert er activiteiten. 

 

- Jaarlijks een lesrooster maken inclusief extra activiteiten. 

- Organiseren en bijwonen van overleg met 

verkeerscommissie. 

- Materialenset up-to-date houden. 

- Schoolthuisroute en overige routes (laten) aanpassen als 

dit nodig is.  

- Het met het team evalueren van de gang van zaken bij 

de praktische lessen en het aanbrengen van eventuele 

aanpassingen. 

- Verkeersproblemen in de omgeving van de school in 

kaart brengen en hierop eventueel actie ondernemen 

richting directie /gemeente / wijkagent / ouders. 

- Contact onderhouden met vakleerkracht verkeer en deze 

om hulp vragen als dat nodig is. 

- Samen met de directie zorg dragen voor het aanvragen 

van het SCHOOL op SEEF label. 

- Communicatie naar alle ouders door bijv. een stukje in de 

nieuwsbrief of op de website te laten plaatsen over de 

verkeerslessen. 
 

  



   

 

 

 

 

 

De verkeersouder en/of tweede 

schoolcontactpersoon ondersteunt de 

schoolcontactpersoon verkeer bij zijn 

werkzaamheden. 

 

- Hulpouders werven, informeren en helpen bij de lessen. 

- Materialenset up-to-date houden. 

- Schoolthuisroute en overige routes (laten) aanpassen 

als dit nodig is.  

- Verkeersproblemen in de omgeving van de school in 

kaart brengen en hierop eventueel actie ondernemen 

richting directie /gemeente / wijkagent / ouders. 

- Contact onderhouden met vakleerkrachten en brengen 

van de kinderen en het verkeersgedrag rkeer en deze 

om hulp vragen als dat nodig is. 

- Ondersteuning bij communicatie over het hale van 

ouders. 

- Samen met de directie zorg dragen voor het aanvragen 

van het SCHOOL op SEEF label. 

 

De leerkracht geeft jaarlijks de praktische en 

theoretische verkeerslessen aan de kinderen 

en communiceert daarover met de ouders. Met 

behulp van Verkeerskunsten, de materialenset 

en digitaal materiaal (via de website) is de 

leerkracht prima in staat om zelfstanding de 

praktische en theoretische verkeerslessen aan 

de kinderen te geven. 

 

 

- Theoretische verkeerslessen geven. 

- Praktische verkeerslessen geven met hulp van de 

verkeersouder(s). 

- Hulpouders werven en informeren. 

- Herinneringsbriefje mee (laten) geven aan de kinderen 

en de hulpouders. 

- Eventuele problemen die tijdens de verkeerslessen 

spelen doorgeven aan de schoolcontactpersoon verkeer, 

zodat deze actie kan ondernemen. 

- Evt. foto’s maken tijdens de praktische verkeerslessen. 
 

De hulpouder verkeer ondersteunt de 

leerkracht bij het uitvoeren van de praktische 

verkeerlessen omdat het lastig is alleen 

praktische lessen te geven aan een grote 

groep kinderen. Daarom wordt de klas 

gesplitst in kleinere groepen, krijgt elke 

hulpouder een rol bij de uitvoering en zal de 

leerkracht de uitvoering coördineren. 

 

- De leerkrachten een aantal maal per jaar ondersteunen 

tijdens de lessen door:  
         ▪ het klaarzetten van een    
           parcours. 
         ▪ een groepje te begeleiden. 
         ▪ eventueel een opdracht uit te               
           leggen aan de leerlingen. 

- Terugkoppelen van de activiteiten aan de 

schoolcontactpersoon verkeer. 

 

De vakleerkracht verkeer ondersteunt de 

school bij het opzetten en in gang houden van 

het SCHOOL op SEEF project. Dit gebeurt in 

eerste instantie door contact te onderhouden 

met de schoolcontactpersoon. 

- Helpen met het maken van lesroosters. 

- Ondersteuning tijdens de praktische verkeerslessen. 

- Routes maken / aanpassen. 

- Documenten aanleveren die nodig zijn voor het SCHOOL 

op SEEF label. 

- Helpen bij het aanvragen van het SCHOOL op SEEF 

label.  

- Ondersteunen van de schoolcontactpersoon verkeer. 

 



   

 

 

STAP 2 - OUDERBETROKKENHEID EN VERKEERSONDERWIJS 

Ook op het gebied van verkeer zijn ouders de belangrijkste opvoeders. Door de inhoud van 

de verkeerseducatie op school te communiceren met ouders kan de verkeersopvoeding 

thuis hierop worden afgestemd. 

Onze school communiceert actief, regelmatig en uitgebreid met de ouders over verkeer, 

d.w.z. zowel in het algemeen, als over de inhoud van de (praktische) lessen.  

Wij doen dit middels: via nieuwsbrieven  

Een overzicht van de praktische lessen die per groep verzorgd worden – inclusief de lessen 

op straat (educatieve wandelroute/fietsroute/verkeersbordenspeurtocht/van 8-1 etc.:) 

Groep 1/2:  1 les Oversteken op het schoolplein, 1 les Fietskunsten 

1 keer Educatieve Wandelroute rond de school 

Groep 3 en 4:  2 lessen Fietskunsten 

 1 keer Educatieve Wandelroute rond de school 

Groep 5:  2 lessen Fietskunsten 

1 keer Verkeersbordenspeurtocht 

Groep 6:  2 lessen Fietskunsten 

1 keer Educatieve Fietsroute 

Groep 7:  2 lessen Fietskunsten 

1 keer oefenen verkeersexamen 

Groep 8:  2 lessen Fietskunsten 

1 keer Educatieve Fietsroute waarbij leerlingen zelf de route bedenken 

 

Extra activiteiten die we organiseren zijn: 

* Dodehoek-les, deze wordt elk jaar gegeven. 

* Fietsverlichtingsactie (etc.) 

* Kilometertellers  

 

 

 



   

 

 

 

STAP 3 - SCHOOLOMGEVING EN SCHOOLTHUISROUTES 

Wij zetten ons in voor een veilige schoolthuisroute.  

Dit doen we bijvoorbeeld door mee te doen met de actie: ‘De scholen gaan weer beginnen’.   

We geven jaarlijks praktische verkeersonderwijs op de Schoolthuisroute.  

We houden de routes actueel. 

Vrijwel alle kinderen komen al lopend en fietsend naar school, dit blijven wij wel in de gaten 

houden en eventueel stimuleren. Halen en brengen levert daardoor geen problemen op. We 

houden dit jaarlijks bij tijdens ‘de schoolbrengweek’ 

 

We voeren regelmatig acties uit rondom het gewenste haalbrenggedrag van de ouders: 

- Haal- en brengactie aan het begin van het schooljaar (schoolbrengweek) 

- Communicatie via de nieuwsbrieven en Social Schools 

 

  



   

 

 

 

We hebben  de knelpunten in beeld vanuit de kinderen en hier wordt actie op ondernomen 

OF er zijn geen knelpunten (meer) op de school-thuisroute,  

We doen dit in groep 8 met een knelpuntenles. Deze les wordt in dit schooljaar uitgevoerd 

onder begeleiding van de verkeersleerkracht. 

Daarnaast fietsen de kinderen uit groep 6 jaarlijks een Educatieve fietsroute langs een aantal 

belangrijke knelpunten in de buurt van de school. 

In ons meerjarenplan hebben we opgenomen dat we in het schooljaar 2022-2023 de 

schoolthuisroute opnieuw in beeld brengen in een van de bovenbouwgroepen, bijvoorbeeld 

groep 6. Hierbij vragen we hulp van de verkeersleerkracht. 

We hebben de knelpunten in beeld vanuit de ouders en hier wordt actie op ondernomen 

OF er zijn geen knelpunten (meer) op de school-thuisroute     

We hebben incidenteel contact over de verkeersveiligheid met 

Politie, ouders, buurtbewoners, buurtscholen en/of gemeente. 

Een voorbeeld hiervan is: 

- Met de gemeente tijdens een directie overleg met de basisscholen binnen Lisse.  

- Met de wijkagent 

 

 

TERUGBLIK AFGELOPEN 3 JAAR 

 

Optioneel toe te voegen. 

Nieuwsberichten, social media, communicatie met ouders 

 

  



   

 

 

MEERJARENPLAN 

Dit schoolactieplan is in december 2021 opgesteld met als doel te beschrijven hoe de school 

de doelstellingen van het programma SCHOOL op SEEF bereikt.  

Deze meerjarenplanning is ervoor om de doelen te bewaken en waar nodig bij te stellen.2  

 Ons meerjarenplan verkeer ziet er zo uit:  

Maanden/ 

Schooljaar 

planmatige 

aanpak en 

organisatie 

Verkeers-

educatie 

Communicatie 

met ouders 

Extra 

Verkeers-

activiteiten 

Schoolomgeving 

en routes 

Jaarlijks: Schoolactieplan 

monitoren 

 

Jaarplanning 

maken 

Pr lessen 

volgens 

planning, 

groep 1 t/m 8 

Theorie geven 

met gebruik 

van de Jeugd 

Verkeerskrant 

van VVN 

(vanaf gr. 4) 

Groep 3 

gebruikt de 

methode Klaar 

Over. 

Nieuwsbrieven 

praktische 

lessen 

 

Nieuwsbrief 

algemeen bij 

actualiteiten 

Bekijken aan 

het begin van 

het 

schooljaar! 

 Dodehoekles   

- school 

breng week 

monitor in 

september 

elk jaar met 

de hele 

school doen.  

Educ 

Wandelroute 

Educ Fietsroute 

Route VO 

Knelpuntenles 

groep 6  

Actie nav 

knelpuntenles 

      

2021-2022 

 

 

Jaarplanning 

maken 

Label bezoek 

inplannen  

School actieplan  

aanpassen 

m.b.v. Merina  

 

Volgens 

planning 

groepen 1 t/m 

8 

 

In 

weekberichten 

op de website 

van school 

 

 

 

Inplannen 

dode hoekles 

Wandelroute 

voor groep 3 

wordt 

aangepast. 

Verkeersborden 

speurtocht voor 

groep 5 wordt 

 
2 Bij het verkrijgen van het verkeersveiligheidslabel dient de meerjarenplanning als borging van de doelen 
gedurende de geldigheidsduur van het label. Een verkeersveiligheidslabel is 3 jaar geldig.  



   

 

Herlabel 

aanvragen 

Evalueren 

einde 

schooljaar. 

 aangepast en 

actueel gemaakt.  

Praktische 

verkeerslessen 

worden 

inhoudelijk 

aangepast m.b.v. 

Merina, zodat er 

minder dezelfde 

lessen worden 

gegeven en de 

lessen worden 

aangevuld met 

actueel aanbod.  

 

 

 

 

      

2022-2023 

 

Jaarplanning 

maken 

Volgens 

planning 

groepen 1 t/m 

8 

Evalueren 

einde 

schooljaar. 

In 

weekberichten 

op de website 

van school 

 

  

Inplannen 

dode hoekles 

Verkeersfietsles 

groep 8 en 

voorbereidende 

les na evaluatie 

bijstellen.  

Knelpunten 

schoolthuisroute 

in beeld brengen 

met 

schoolroute.nl in 

groep 6 en 8 

 

      



   

 

2023- 2024 

 

 

Jaarplanning 

maken 

 

Schoolactieplan 

bekijken. 

Label bezoek 

inplannen. 

Volgens 

planning 

groepen 1 t/m 

8 

Evalueren 

einde 

schooljaar. 

In 

weekberichten 

op de website 

van school 

 

  

Inplannen 

dode hoekles 

Nalopen van de 

wandelingen en 

fietsroutes. 

      

2024- 2025 

 

 

Jaarplanning 

maken  

 

Herlabel 

aanvragen 

Volgens 

planning 

groepen 1 t/m 

8 

Evalueren 

einde 

schooljaar. 

 

In 

weekberichten 

op de website 

van school 

 

 

Inplannen 

dode 

hoekles.  

 

Nalopen van de 

wandelingen en 

fietsroutes. 

 

 

De jaarplanning van het actuele schooljaar ( met groep, les en data) volgt hier: 

Deze wordt apart bijgevoegd.  

 

 


