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Iedereen 
verkeersouder!

Oma, opa, mama, papa, 
... wie nog?

VEILIGE OMGEVING
TRAAG
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Verkeersouder zijn. 
Het zit ‘m in de kleine dingen.

De veiligheid van je kind 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. En dat kan op 
verschillende manieren. Want alle kleine beetjes 
helpen: dat gaat van kinderen te wijzen op mogelijke 
gevaren en hen te begeleiden in het verkeer tot de 
organisatie van originele en leuke acties.

Kies voor de veiligheid van je 
kind en schrijf je gratis in op 

www.verkeersouders.be

TRAAG

 fietsbewijs

Ben jij verkeersouder zonder 
dat je het weet?

Misschien ben jij al een verkeersouder zonder dat je het weet. Als je af en toe een handje toesteekt in de 
school van je kind (bv. tijdens de verkeersweek of bij de begeleiding van de kinderen), dan ben je er een. 
Registreer je dan nu gratis als verkeersouder. Zo kunnen wij je nog beter ondersteunen. Bovendien 
bieden we je dan ook enkele mooie voordelen: een starterspakket met een fluohesje, een handige website met 
tips en informatie, gratis educatief materiaal, op het einde van het schooljaar de Dag van de Verkeersouder 
als beloning, een gratis mobiliteitsagenda, enzovoort. Je bent tot niets verplicht. Hoeveel en hoelang je je als 
verkeersouder engageert, bepaal jij helemaal zelf – afhankelijk van je tijd en mogelijkheden.



Overtuig méér ouders!
Vul de naam van de contactpersoon verkeer 
(leraar of lid van oudercomité) in op de grote 
poster en hang die aan de schoolpoort! 
Als je nog geen contactpersoon verkeer 
hebt... wie is er kandidaat?

We zeggen verkeersouder, maar eigenlijk kan 
iedereen er een zijn. Iedereen die het leuk vindt 
om de school en de leerkrachten wat te helpen, is 
welkom. Bovendien verlicht je als verkeersouder 
de taken van het lerarenkorps. Veel grootouders, 
buren en andere vrijwilligers zijn inmiddels al 
geregistreerd als verkeersouder. Goesting? Schrijf 
je gratis in op www.verkeersouders.be en binnen 
enkele dagen ontvang je je starterspakket.

Leve álle verkeersouders! 

Ouders, 
buren, 
grootouders, . . . 



op weg

Als verkeersouder ben je een 
onmisbare schakel voor elke 
school. Je inzet is nodig om de 
kinderen hun eerste, veilige 
stappen te laten zetten in 
het verkeer. Maar het hoeft 
zeker niet altijd een ‘groots’ 
verkeersproject te zijn. 

Fietspoolen: carpoolen voor kinderen
Carpoolen ken je natuurlijk al langer. Het fietspoolen is een leuke variant daarvan om je kinderen op een 
veilige manier naar school te begeleiden. Dat kan via een uitgestippeld traject waarlangs verschillende kinderen 
zich aansluiten bij de groep die jij begeleidt. Hetzelfde kun je doen met kinderen die te voet naar school 
komen. Sommige verkeersouders organiseren ook een pool vanaf een parking vlak bij de school om zo de 
schoolomgeving verkeersluw te houden. 

Maak je kinderen streetwise
Het is belangrijk om je kinderen te laten kennismaken met het verkeer. Als verkeersouder kun je dan zeker een 
handje toesteken tijdens de praktische verkeerslessen. Bijvoorbeeld bij de verkeerslessen op de speelplaats 
of tijdens een fietsexamen op de openbare weg. Zo help je de kinderen op weg door het verkeer, stapje voor 
stapje.

Op de volgende bladzijden 
vind je enkele ‘proevertjes’ 
die je zeker zullen 
inspireren. 

Wat doe je als verkeersouder?

Fietspoolen: 
carpoolen voor kinderen

Maak je kinderen streetwise

Op stap met je kinderen

Lichten aan, 
fluohesje aan, 
helm op? Go!

Autofile aan de school

Verkeerscampagne? Originele verkeers-projecten?

Ontdek op 
www.verkeersouders.be 
bij welke verkeeractiviteiten 

je kunt helpen! 



Originele verkeerscampagnes
De meest gedreven verkeersouders werken soms hele verkeerscampagnes uit voor de school. Op www.
verkeersouders.be  vind je enkele mooie voorbeelden waaruit je misschien wel inspiratie kan putten. Heb je zelf 
ook een leuk idee? Of organiseerde je school een verkeersactie die een schot in de roos was? Laat dit dan weten 
aan collega-verkeersouders over heel Vlaanderen! Op de website staat een handig invulformulier hiervoor. Je 
kunt er ook praktische fiches downloaden die je helpen bij de organisatie van onder andere voet- en fietspoolings. 
Of maak je lid van onze facebookgroep waar je je ervaringen kan delen met andere verkeersouders. 

Autofile aan de school
Druk, druk, druk, file en chaos ... een typisch plaatje, ’s morgens aan de schoolpoort. En ja, het autoverkeer in 
de buurt van de school zorgt dikwijls voor problemen. Als verkeersouder kun je daar zeker een rol in spelen. 
Sensibiliseer ouders die hun kind met de auto naar school brengen door een ouderavond ‘verkeer’ te organiseren, 
flyers uit te delen, affiches of spandoeken op te hangen, enzovoort. Gewoon even die foutparkerende ouder 
aanspreken, helpt ook al.Lichten aan, 

fluohesje aan,
helm op? Go!
Gezien worden en je laten zien. 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! Als verkeersouder leg je het hen 
gewoon even uit. Je kan natuurlijk ook een grote 
‘Laat je zien’-actie organiseren als je tijd en zin 
hebt.

Als verkeersouder word 
je alvast gezien: na je 
inschrijving ontvang je 
een starterspakket met 
onder meer een fluo 
verkeersouderhesje. 

Op stap met je kinderen
Niets leuker voor de kinderen dan tripjes en 
uitstapjes. Naar het zwembad met de fiets, naar het 
park tijdens het uurtje lichamelijke opvoeding,... En 
hier geldt zeker: hoe meer begeleiders, hoe veiliger 
voor de kinderen. Verkeersouders in spe! Dit zijn 
de momenten waarop we jullie extra ogen zeker 
kunnen gebruiken. De kinderen en de leerkrachten 
zullen je dankbaar zijn. 

lichten aan en helm op

Deel je eigen 
acties met andere 
verkeersouders 
op facebook!

Bestel gratis 
sensibiliserende 

affiches op www. 
verkeersouders.be 
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Help je school 
mee aan subsidies
Sommige provincies en/of gemeenten geven subsidies 
om verkeersprojecten uit te werken. Als verkeersouder 
kun je de school daar zeker bij helpen. Hoe meer acties 
je mee uitwerkt, hoe groter de kans dat de school 
subsidies kan krijgen. Meer informatie hierover vind je 
op www.verkeersouders.be.

Kortom, je staat er niet alleen voor. Als je 
af en toe al eens helpt bij schoolinitiatieven 
is het zeker de moeite om je te registreren. 
Het is gratis en je krijgt er een pak voordelen bij.

Meer info en 
registeren?
Ga snel naar 
verkeersouders.be

De VSV, de back-up van verkeersouders
Hoe meer verkeersouders er zijn, hoe leuker en makkelijker het is voor jou, je collega-
verkeersouders en de leerkrachten. Bovendien krijgen verkeersouders die zich bij de VSV 
registreren heel wat interessante informatie en handige tools:

De Nieuwsbrief 
Veilig naar 
School 

De gratis 
mobiliteits-
agenda 
 

Het fluohesje 
verkeersouder
 
 

Facebook-
groep waar 
je 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



Ben je mama, papa, oma of opa?

Werk je graag mee aan de veiligheid
van kinderen in het verkeer?

Word dan verkeersouder! 
Doe het voor je kind.

Louizastraat 40
2800 Mechelen

tel 015 44 65 50
fax 015 44 65 59

www.verkeerskunde.be
www.verkeersouders.be

verkeersouders@verkeerskunde.be

Schrijf je gratis in 
als verkeersouder op 

www.verkeersouders.be
 en neem een kijkje op 
onze facebook-groep.

TR
AA

G
IK

 P
AS

 O
P

00
1-

00


