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Word een 
verkeersactieve

school.
Met verkeersouders!
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Verkeersouders helpen uw 
leerkrachten
De veiligheid van de kinderen is van levensbelang. 
In en rond de school, maar ook op weg van en 
naar school. Daarom startte de Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde (VSV) het initiatief Verkeersouders 
op. Ouders kunnen immers een belangrijke rol spelen 
bij de verkeersactiviteiten van de school. Bovendien 
verlichten verkeersouders de taken van de 
leerkrachten aanzienlijk.

TRAAG

 fietsbewijs

Sommige ouders zijn al 
verkeersouder . . .
Misschien zijn er wel enkele ouders die af en toe 
een handje toesteken op uw school (bv. tijdens de 
verkeersweek of bij de begeleiding van de kinderen). 
Voor hen is het zeker interessant zich te registreren 
als verkeersouder. Zo kan de VSV ze nog beter 
ondersteunen. 

VEILIGE 
STRAAT

Verkeersouders halen 
subsidies voor uw 
school binnen
Sommige provincies en/of gemeenten geven 
scholen subsidies of logistieke ondersteuning om 
verkeersprojecten uit te werken. En verkeersouders 
kunnen hierbij zeker helpen. Hoe meer acties ze 
uitwerken, hoe groter de kans dat uw school de 
subsidies krijgt. En hoe veiliger uw school. 

Op www.verkeersouders.be vindt u verschillende 
projecten die gerealiseerd werden met de hulp 
van verkeersouders. U vindt er ook een overzicht 
van de verschillende subsidiemogelijkheden voor 
verkeersactiviteiten op school.
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Fietspoolen: 
carpoolen voor kinderen

Lichten aan, 
fluohesje aan, 

helm op? Go!

Autofile aan de school

?

Fietspoolen: carpoolen 
voor kinderen
Carpoolen kent u natuurlijk al langer. Het 
fietspoolen is een leuke variant daarvan om 
de kinderen op een veilige manier naar school 
te begeleiden. Dat kan via een uitgestippeld 
traject waarlangs verschillende leerlingen 
zich aansluiten bij een groep die wordt 
begeleid door een verkeersouder. Sommige 
verkeersouders organiseren ook een pool 
vanaf een parking vlakbij de school om 
zo de schoolomgeving verkeersluw te 
houden. 

Wat kunnen
verkeersouders 
zoal doen?
Verkeersouders  zijn  een  
on-
misbare schakel voor elke 
school. Hun inzet is nodig om 
de kinderen hun eerste, veilige 
stappen te laten zetten in het 
verkeer. Hieronder vindt u enkele 
acties van verkeersouders.

Lichten aan, 
fluohesje aan,
helm op? Go!
De noodzaak van zichtbaarheid wordt 
soms onderschat. Vooral tijdens de donkere 
wintermaanden is het belangrijk dat fietsertjes 
hun fietslichten aanknippen en hun 
fluohesje aantrekken. En last but not least: 
die fietshelm! In het verleden organiseerden 
verkeersouders allerhande ‘Laat je zien’-acties.

lichten aan en helm op

Autofile aan de school
Druk, druk, druk, file, chaos ... een typisch 
plaatje ’s morgens aan de schoolpoort. 
En ja, het autoverkeer in de buurt van 
de school zorgt dikwijls voor problemen. 
Verkeersouders kunnen hier zeker een rol in 
spelen. Zij kunnen ouders die hun kind met 
de auto naar school brengen, informeren en 
sensibiliseren door een ouderavond ‘verkeer’ 
te organiseren, flyers uit te delen, enzovoort. 
Of ze spreken die foutparkerende ouder 
gewoon even aan.

Op www.verkeersouders.be 
ontdekt u nog meer 
inspirerende initiatieven.



Kortom, de verkeersouders staan er zeker 
niet alleen voor. Maar bovenal krijgen ook 
uw leerkrachten een back-up en nemen de 
verkeersouders hen een pak werk uit handen.

Meer info en 
registeren?
Ga snel naar 
verkeersouders.be

De VSV, de back-up van verkeersouders
Verkeersouders helpen de leerkrachten bij hun verkeersactiviteiten. Ze steken een handje toe bij 
het informeren, sensibiliseren en begeleiden van de kinderen. Uw school heeft er dus alle belang 
bij om zoveel mogelijk ouders warm te maken om verkeersouder te worden. Geregistreerde 
verkeersouders krijgen bovendien een stevige ondersteuning van de VSV:

De Nieuwsbrief 
Veilig naar 
School 

De gratis 
mobiliteits-
agenda 
 

Het fluohesje 
verkeersouder
 
 

Facebook-
groep waar 
ze ideeën en 
ervaringen 
kunt delen

Gratis deelname 
aan nascholingen, 
vormingen of 
cursussen

de Website boordevol informatie en tips

Dag van de Verkeersouders 
(Gratis voor alle verkeers-
ouders en hun gezin, bv. 
Planckendael, Hidrodoe, ...) 

Korting op 
publicaties 
van de VSV

Posters en 
affiches

Tips & tricks 
via de digitale 

nieuwsflash
We zeggen verkeersouder, maar eigenlijk kan 
iedereen er een zijn. Iedereen die het leuk vindt 
om de school en de leerkrachten te helpen, is 
welkom. Veel grootouders, buren en andere 
vrijwilligers zijn inmiddels al geregistreerd als 
verkeersouder. En iedereen helpt op zijn manier, 
hoeveel of hoe weinig hij zelf wilt. Omdat alle 
kleine beetjes helpen!

Iedereen 
verkeersouder! 
Ouders, buren, grootouders,. . . 



Louizastraat 40
2800 Mechelen

tel 015 44 65 50
fax 015 44 65 59

www.verkeerskunde.be
www.verkeersouders.be

verkeersouders@verkeerskunde.be

Ga snel naar 
www.verkeersouders.be

of contacteer uw gemeente en 
provincie voor alle informatie.
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Subsidies voor
verkeersveiligheid in 
en rond uw school? 
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