
Keuzevoorbereiding 

 

De doelstelling van het project ‘De verkeersleerkracht’ is dat de praktische verkeerslessen een vast 

onderdeel van het onderwijsprogramma worden en de groepsleerkrachten de lessen zelfstandig 

gaan uitvoeren. De keuzevoorbereiding, zoals die in de planning is opgenomen, is daartoe een eerste 

aanzet. Bij de lessen die de verkeersleerkracht geeft wordt van de groepsleerkracht gevraagd iets aan 

de voorbereiding te doen. Enkele opties zijn: 

 

Foto’s maken tijdens de les + Schrijven stukje nieuwsbrief 

Communicatie met ouders over de verkeersles is belangrijk. Hiermee kan de verkeersopvoeding thuis 

worden afgestemd op de verkeerseducatie op school. Leuke foto’s op de website, met daarbij 

omschreven wat er is geoefend, helpen hierbij. 

 

Lezen les in de map Verkeerskunsten 

Alle lessen staan omschreven in de lesmap ‘Verkeerskunsten’. Lees vooraf de les door. Let daarbij 

ook op de deelvaardigheden. In de kantlijn staat een overzicht van de deelvaardigheden per 

oefening. Deze deelvaardigheden zijn belangrijk om in het achterhoofd te houden tijdens de les, dit 

zijn immers de vaardigheden die u met de leerlingen oefent en waar u hen op kunt beoordelen. Het 

overzicht met deelvaardigheden kan u ook helpen wanneer u een bepaalde les zoekt om een 

specifieke vaardigheid te oefenen. 

 

Tekenen plattegrond schoolplein 

Soms is het passen en meten om alle oefeningen op het schoolplein uit te zetten. Bent u tevreden 

over hoe de oefening is uitgezet, teken deze dan op een plattegrond van het schoolplein. Handig 

wanneer u de oefening volgend jaar weer gaat doen, of wanneer u hulpouders vraagt om de 

oefening klaar te zetten. 

 

Instructie leerlingen 

Meekijken is toch anders dan het zelf doen. Wilt u de instructie aan de leerlingen zelf geven terwijl 

de verkeersleerkracht op de achtergrond meekijkt? Geef het aan! Misschien handig om feedback van 

de verkeersleerkracht te krijgen. 

 

Maken certificaten voor de leerlingen 

Wilt u de leerlingen een certificaat geven na afloop van de verkeersles? In de lesmap 

‘Verkeerskunsten’ vindt een exemplaar. Deze is ook te downloaden op 

http://www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/verkeerskunsten, kijk dan onder ‘materialen’ bij uw groep. 

 

School op Seef website 

Op de website van School op Seef staan filmpjes welke aansluiten bij de praktijklessen uit 

Verkeerskunsten. Met behulp van deze filmpjes kunt u de les vooraf in de klas bespreken. U kunt de 

filmpjes vinden op www.schoolopseef.nl onder lesmateriaal of rechtstreeks via deze link: 

http://www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/lesmateriaal-zoeken/verkeerskunsten?sid=337&site=1  

 

Ook kunt u op de School op Seef website de plattegronden van de oefeningen vinden zoals die ook in 

de lesmap Verkeerskunsten staan. Met deze plattegronden kunt u de oefening eventueel al in de klas 

al met de leerlingen bespreken. Zie http://www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/verkeerskunsten en 

kijk dan onder ‘materialen’ bij uw groep. 

 

Op de website kunt u ook de Verkeerskalender vinden. Interactieve platen voor op het digibord 

waarmee in groep 1-4 allerlei verkeersthema’s behandeld kunnen worden. Zie 

http://www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/verkeerskalender  

 


