
Periode ⇒⇒⇒⇒ 
 
actie/projectvoorbeelden 
A.u.b niets veranderen aan het 
format! 

September/oktober  
 
welke actie concreet 
uitvoeren 

November/december  
 
welke actie concreet 
uitvoeren  

Januari/februari  
welke actie concreet 
uitvoeren 

maart/april  
 
welke actie concreet 
uitvoeren 

Mei/juni  
 
welke actie concreet 
uitvoeren 

Juli/augustus  
 
welke actie concreet 
uitvoeren 

wie is 
verantwoor- 
delijk voor 
deze actie 
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ACTIVITEITENPLAN SCHOOLJAAR VOOR BVL-BASISSCHOOL  (GGA) 
Ondertekend exemplaar voor 1 juli versturen/mailen contactpersoon gemeente 
 
Naam school:                                               BS Christoffel 
Gemeente:                                                    Waalre   
Voor schooljaar:                                          2017-2018                   
Aantal leerlingen:                                        323        
Peildatum:                                                    01-10-2017 
Verkeerscoördinator school (veco):           
Naam:                                                            Marjolein van der Stoep/Seb Heesters 
E-mailadres:                                                  mvanderstoep@skozok.nl/sheesters@skozok.nl 
Telefoonnummer:                                          040-2213498 
Gemeente contactpersoon (gemco): 
Naam:                                                           Monique Weber 
E-mailadres:                                                 m.weber@akertech.nl 
Telefoonnummer:                                         06-21533253 
 
 
Wij verzoeken de gemeente Waalre het door de gemeen te vastgestelde normbedrag voor onze school over te  maken op: 
 
Rekeningnummer:                                     NL93RABO0103418229 
Ten name van:                                      SKOzoK    te:Veldhoven 
Onder vermelding van (unieke code geven met jaartal ): 
                                                                     15DMVerkeer2017 
Ondertekening activiteitenplan / aanvraag subsidie door de school: 
 
Datum:29 september 2017 
 
Naam directeur: T.Kessels-Simons     Handtekening d irecteur: 
 
 
 
 
 
BVL onderdelen 

       

Verankering in het 
schoolbeleid/organisatie 
1. De school neemt BVL op in 

het schoolplan en vermeldt 
in de schoolgids de 
deelname aan BVL. 

  Weer opnemen in de 
schoolgids 

    

2. De school stelt ieder 
(kalender)jaar een BVL-
activiteitenplan op. 

  Bestaande plan 
actualiseren en 
aanpassen voor het 

 Jaarplan bij de 
bijeenkomst met de 
verkeerswerkgroep 

 Verkeerswerk
groep 



Periode ⇒⇒⇒⇒ 
 
actie/projectvoorbeelden 
A.u.b niets veranderen aan het 
format! 

September/oktober  
 
welke actie concreet 
uitvoeren 

November/december  
 
welke actie concreet 
uitvoeren  

Januari/februari  
welke actie concreet 
uitvoeren 

maart/april  
 
welke actie concreet 
uitvoeren 

Mei/juni  
 
welke actie concreet 
uitvoeren 

Juli/augustus  
 
welke actie concreet 
uitvoeren 

wie is 
verantwoor- 
delijk voor 
deze actie 
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nieuwe schooljaar 
Plannen verkeersweek/ 
verkeersexamen e.d. 

doorlopen en zo 
nodig aanpassen. 

3. De school heeft een 
verkeerswerkgroep met  
daarin vertegenwoordigd  
team en (verkeers)ouders. 

bijeenkomst 
verkeerswerkgroep 

  1e   bijeenkomst over 
verkeersexamen 

2e bijeenkomst over 
verkeersexamen 
( evaluatie) 

 Verkeerswerk
groep 

4. Er is een actueel en 
geordend BVL-dossier 
aanwezig (portfolio). 

bijeenkomst 
verkeerswerkgroep 

 Verkeersmap mee naar 
vergadering 
verkeerswerkgroep. 
Constant actualiseren. 

 Verkeersmap mee 
naar vergadering 
verkeerswerkgroep. 
Constant 
actualiseren. 

 Verkeerswerk
groep 

5. Er wordt op lokaal niveau 
samengewerkt met 
personen/instanties van 
buiten de school (politie, 
lokale afdeling VVN, 
gemeente etc). 

Verkeersmap mee naar 
vergadering 
verkeerswerkgroep. 
Constant actualiseren. 

   Vergadering 
gemeente BVL/ 
politie op de brede 
school in verband 
met de 
verkeerssituatie  
 

 Verkeerswerk
groep 
Gemeente/ 
wijkagent 

Verkeerseducatie in de klas  
6. De school werkt in alle 

groepen methodisch en 
volgens een doorlopende 
leerlijn. 

Structureel ingeroosterd 
in alle groepen: 1 x per 
week een half uur. Groep 
1 & 2 werken in thema’s. 

Structureel 
ingeroosterd in alle 
groepen: 1 x per week 
een half uur. Groep 1 & 
2 werken in thema’s. 

Structureel ingeroosterd 
in alle groepen: 1 x per 
week een half uur. Groep 
1 & 2 werken in thema’s. 

Structureel ingeroosterd in 
alle groepen: 1 x per week 
een half uur. Groep 1 & 2 
werken in thema’s. 

Structureel 
ingeroosterd in alle 
groepen: 1 x per 
week een half uur. 
Groep 1 & 2 werken 
in thema’s. 

Structureel 
ingeroosterd in alle 
groepen: 1 x per week 
een half uur. Groep 1 & 
2 werken in thema’s. 

Alle 
teamleden 

7. Er wordt in alle groepen van 
alle leerjaren structureel tijd 
aan verkeerseducatie 
besteed. 

Groep 1 t/m 4: rondje 
verkeer 
Groep 5/6 Op voeten en 
fietsen 
Groep 7/8 
Jeugdverkeerskrant 
Krantjes worden als 
methode gebruikt. 
Inclusief de praktijklessen 
en de digibordlessen. 

Groep 1 t/m 4: rondje 
verkeer 
Groep 5/6 Op voeten 
en fietsen 
Groep 7/8 
Jeugdverkeerskrant 
Krantjes worden als 
methode gebruikt. 
Inclusief de 
praktijklessen en de 
digibordlessen. 

Groep 1 t/m 4: rondje 
verkeer 
Groep 5/6 Op voeten en 
fietsen 
Groep 7/8 
Jeugdverkeerskrant 
Krantjes worden als 
methode gebruikt. 
Inclusief de praktijklessen 
en de digibordlessen. 

Groep 1 t/m 4: rondje 
verkeer 
Groep 5/6 Op voeten en 
fietsen 
Groep 7/8 
Jeugdverkeerskrant 
Krantjes worden als 
methode gebruikt. Inclusief 
de praktijklessen en de 
digibordlessen. 

Groep 1 t/m 4: rondje 
verkeer 
Groep 5/6 Op voeten 
en fietsen 
Groep 7/8 
Jeugdverkeerskrant 
Krantjes worden als 
methode gebruikt. 
Inclusief de 
praktijklessen en de 
digibordlessen. 

Groep 1 t/m 4: rondje 
verkeer 
Groep 5/6 Op voeten 
en fietsen 
Groep 7/8 
Jeugdverkeerskrant 
Krantjes worden als 
methode gebruikt. 
Inclusief de 
praktijklessen en de 
digibordlessen. 

Alle 
teamleden 

8. De school zet, naast de 
verkeersmethode, extra 
educatieve materialen in. 

Site: 
www.veiligverkeernederla
nd.nl (oefenen 
verkeersexamen) 
Examenwijzer (groep 7) 
Verkeersborden e.d. 
tijdens de lessen. 

Site: 
www.veiligverkeerneder
land.nl (oefenen 
verkeersexamen) 
Examenwijzer (groep 7) 
Verkeersborden e.d. 
tijdens de lessen. 

Site: 
www.veiligverkeernederla
nd.nl (oefenen 
verkeersexamen) 
Examenwijzer (groep 7) 
Verkeersborden e.d. 
tijdens de lessen. 

Verkeersborden e.d. tijdens 
de lessen. 

Verkeersborden e.d. 
tijdens de lessen. 

Verkeersborden e.d. 
tijdens de lessen. 

Alle 
teamleden 

9. De school neemt deel aan 
het theoretische 
verkeersexamen van VVN. 

 De groepen 7 nemen 
deel aan het 
theoretische 
verkeersexamen. Dit 
wordt door de scholen 

    Leerkrachten 
groepen 7 



Periode ⇒⇒⇒⇒ 
 
actie/projectvoorbeelden 
A.u.b niets veranderen aan het 
format! 

September/oktober  
 
welke actie concreet 
uitvoeren 

November/december  
 
welke actie concreet 
uitvoeren  

Januari/februari  
welke actie concreet 
uitvoeren 

maart/april  
 
welke actie concreet 
uitvoeren 

Mei/juni  
 
welke actie concreet 
uitvoeren 

Juli/augustus  
 
welke actie concreet 
uitvoeren 

wie is 
verantwoor- 
delijk voor 
deze actie 
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zelf aangestuurd. 

10. De school organiseert voor 
één of meerdere leerjaren 
groepsoverstijgende 
verkeersprojecten die in de 
klas plaatsvinden. 

 Actie: Reflection Day 
(7/8). Jan van Schijndel 

    Leerkrachten 
groep 7 en 8 

Praktische verkeerseducatie  
11. De school neemt deel aan 

het praktisch 
verkeersexamen op de 
openbare weg. 

    De groepen 7 nemen 
deel aan het 
praktisch 
verkeersexamen. Dit 
wordt door de 
scholen zelf geregeld. 

 Leerkrachten 
groepen 7 

 

12. De school organiseert 
praktische 
verkeersactiviteiten. Welke 
acties in welk leerjaar? 

� verkeerssituaties oefenen 
op het schoolplein 

� fietsvaardigheden oefenen 
op het schoolplein 

� verkeersvaardigheden 
oefenen op de openbare 
weg 

� dode hoek. 
� oversteken. 
� verkeerswandeling/ 

verkeersspeurtocht. 
� anders, nl: 
�  

Verkeerssituaties worden 
regelmatig in praktijk 
geoefend. 
 
Structureel aandacht bij 
excursies naar 
activiteiten. 
 
 
 

Verkeerssituaties 
worden regelmatig in 
praktijk geoefend. 
 
Oefenen voor het 
verkeersexamen.(groep 
7) 
 
Fietsenkeuring tijdens 
praktisch 
verkeersexamen  
(groep 7). 
 
Structureel aandacht bij 
excursies naar 
activiteiten. 

Verkeerssituaties worden 
regelmatig in praktijk 
geoefend. 
 
Oefenen voor het 
verkeersexamen. 
 
Structureel aandacht bij 
excursies naar 
activiteiten. 

Verkeerssituaties worden 
regelmatig in praktijk 
geoefend. 
 
Structureel aandacht bij 
excursies naar activiteiten. 

Verkeerssituaties 
worden regelmatig in 
praktijk geoefend. 
 
Structureel aandacht 
bij excursies naar 
activiteiten. 
 
 

Verkeerssituaties 
worden regelmatig in 
praktijk geoefend. 
 
Structureel aandacht bij 
excursies naar 
activiteiten. 

Alle 
teamleden 

13. Inzet extra hulpmiddelen en 
materialen bij praktische 
verkeerseducatie. 

Streetwise opnemen in 
begroting volgend 
kalenderjaar. 
 
Digibord om 
verkeerssituaties en 
verkeersborden te 
oefenen.  

Digibord om 
verkeerssituaties en 
verkeersborden te 
oefenen. 

Digibord om 
verkeerssituaties en 
verkeersborden te 
oefenen. 

Digibord om 
verkeerssituaties en 
verkeersborden te oefenen. 

Digibord om 
verkeerssituaties en 
verkeersborden te 
oefenen. 

Digibord om 
verkeerssituaties en 
verkeersborden te 
oefenen. 

Bovenbouw 

Verkeersveilige 
schoolomgeving 
14. De school draagt bij aan de 

veiligheid op de school-
thuisroutes van de 
leerlingen. 

Aandacht in nieuwsbrief 
voor bereikbaarheid 
school en verkeers-regels 
op de belangrijkste 
routes. De brede school 
heeft een VLOG gemaakt 
wat betreft 
verkeersveiligheid 
rondom school:  
https://www.youtube.com/

 Aandacht in nieuwsbrief 
voor bereikbaarheid 
school en verkeers-regels 
op de belangrijkste 
routes. 
De brede school heeft 
een VLOG gemaakt wat 
betreft verkeersveiligheid 
rondom school:  
https://www.youtube.com/

 Aandacht in 
nieuwsbrief voor 
bereikbaarheid 
school en verkeers-
regels op de 
belangrijkste routes. 
De brede school 
heeft een VLOG 
gemaakt wat betreft 
verkeersveiligheid 

 Verkeerswerk
groep 



Periode ⇒⇒⇒⇒ 
 
actie/projectvoorbeelden 
A.u.b niets veranderen aan het 
format! 

September/oktober  
 
welke actie concreet 
uitvoeren 

November/december  
 
welke actie concreet 
uitvoeren  

Januari/februari  
welke actie concreet 
uitvoeren 

maart/april  
 
welke actie concreet 
uitvoeren 

Mei/juni  
 
welke actie concreet 
uitvoeren 

Juli/augustus  
 
welke actie concreet 
uitvoeren 

wie is 
verantwoor- 
delijk voor 
deze actie 
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watch?v=koqrmTSNJeM watch?v=koqrmTSNJeM rondom school:  
https://www.youtube.
com/watch?v=koqrm
TSNJeM 

15. De school spant zich in 
voor een overzichtelijke en 
veilige schooluitgang. 

Aandacht in nieuwsbrief 
voor bereikbaarheid 
school en verkeers-regels 
op de belangrijkste 
routes. 
Overleg met de wijkagent 
en andere participanten 
van de brede school 

 Aandacht in nieuwsbrief 
voor bereikbaarheid 
school en verkeers-regels 
op de belangrijkste 
routes. 
Overleg met de wijkagent 
en andere participanten 
van de brede school 

 Aandacht in 
nieuwsbrief voor 
bereikbaarheid 
school en verkeers-
regels op de 
belangrijkste routes 
. Overleg met de 
wijkagent en andere 
participanten van de 
brede school 

 Verkeerswerk
groep 

16. De school zet zich actief in 
voor de veilige 
bereikbaarheid van de 
school voor fietsers en 
voetgangers (directe 
omgeving). 

Structureel overleg met 
wijkagent over voorstel 
verkeersveiligheids-, 
parkeer- en 
circulatiemaatregelen 
rondom de school.  
 
Voorstellen tot nog 
veiliger maken school-
thuisroutes bespreken 
met wijkagent. 

Naar aanleiding van 
overleg en afspraken 
met wijkagent, 
afspraken maken met 
de ouders. Toezien op 
naleving afspraken met 
ouders. 

 Structureel overleg met 
wijkagent over voorstel 
verkeersveiligheids-, 
parkeer- en 
circulatiemaatregelen 
rondom de school.  
 
Voorstellen tot nog veiliger 
maken school-thuisroutes 
bespreken met wijkagent. 

Naar aanleiding van 
overleg en afspraken 
met wijkagent, 
afspraken maken met 
de ouders. Toezien 
op naleving 
afspraken met 
ouders. 

 Verkeerswerk
groep 

17. Voor alle verplaatsingen 
tijdens schooltijd zijn veilige 
routes uitgestippeld en de 
afspraken zijn vastgelegd. 

Afspraken in geval van 
excursie lopend dan wel 
met fiets bijvoorbeeld 2-
aan-2, veilige routes 
(volgens 
routebeschrijving), 
voldoende begeleiding 
van leerlingen. 
 
Protocol aanwezig in 
geval van vervoer met 
auto’s (gordelgebruik, 
aantal leerlingen per 
auto). 

Afspraken in geval van 
excursie lopend dan 
wel met fiets 
bijvoorbeeld 2-aan-2, 
veilige routes (volgens 
routebeschrijving), 
voldoende begeleiding 
van leerlingen. 
 
Protocol aanwezig in 
geval van vervoer met 
auto’s (gordelgebruik, 
aantal leerlingen per 
auto). 

Afspraken in geval van 
excursie lopend dan wel 
met fiets bijvoorbeeld 2-
aan-2, veilige routes 
(volgens 
routebeschrijving), 
voldoende begeleiding 
van leerlingen. 
 
Protocol aanwezig in 
geval van vervoer met 
auto’s (gordelgebruik, 
aantal leerlingen per 
auto). 

Afspraken in geval van 
excursie lopend dan wel 
met fiets bijvoorbeeld 2-
aan-2, veilige routes 
(volgens routebeschrijving), 
voldoende begeleiding van 
leerlingen. 
 
Protocol aanwezig in geval 
van vervoer met auto’s 
(gordelgebruik, aantal 
leerlingen per auto). 

Afspraken in geval 
van excursie lopend 
dan wel met fiets 
bijvoorbeeld 2-aan-2, 
veilige routes 
(volgens 
routebeschrijving), 
voldoende 
begeleiding van 
leerlingen. 
 
Protocol aanwezig in 
geval van vervoer 
met auto’s 
(gordelgebruik, aantal 
leerlingen per auto). 

Afspraken in geval van 
excursie lopend dan 
wel met fiets 
bijvoorbeeld 2-aan-2, 
veilige routes (volgens 
routebeschrijving), 
voldoende begeleiding 
van leerlingen. 
 
Protocol aanwezig in 
geval van vervoer met 
auto’s (gordelgebruik, 
aantal leerlingen per 
auto). 

Alle 
teamleden 

18. De school besteedt 
aandacht aan de 
toekomstige school-
thuisroutes van groep 8. 

    Groep 8: school-thuis 
route 

Groep 8: school-thuis 
route 

Leerkrachten 
van groep 8 

19. Op het schoolterrein zelf is 
voldoende ruimte voor het 
ordelijk stallen van de 

    Voldoende 
fietsenrekken voor 
school 

  Directie 
Verkeerswerk
groep 



Periode ⇒⇒⇒⇒ 
 
actie/projectvoorbeelden 
A.u.b niets veranderen aan het 
format! 

September/oktober  
 
welke actie concreet 
uitvoeren 

November/december  
 
welke actie concreet 
uitvoeren  

Januari/februari  
welke actie concreet 
uitvoeren 

maart/april  
 
welke actie concreet 
uitvoeren 

Mei/juni  
 
welke actie concreet 
uitvoeren 

Juli/augustus  
 
welke actie concreet 
uitvoeren 

wie is 
verantwoor- 
delijk voor 
deze actie 
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fietsen van de leerlingen. 

Betrokkenheid ouders  
20. De school informeert de 

ouders regelmatig over 
verkeersveiligheid en 
verkeerseducatie via 
schoolkrant/ouderbulletin/ 
ouderavonden en/of 
website/e-mails. 

Aandacht in nieuwsbrief 
voor bereikbaarheid 
school en verkeers-regels 
op de belangrijkste 
routes. 

 Aandacht in nieuwsbrief 
voor bereikbaarheid 
school en verkeers-regels 
op de belangrijkste 
routes. 

 Aandacht in 
nieuwsbrief voor 
bereikbaarheid 
school en verkeers-
regels op de 
belangrijkste routes. 

 Verkeerswerk
groep 

21. BVL staat op de agenda 
van de 
medezeggenschapsraad 
en/of ouderraad. 

 BVL aan orde in 
ouderraad indien 
aanleiding. 

 BVL agendapunt in MR 
indien aanleiding 
BVL aan orde in ouderraad 
indien aanleiding. 

 BVL agendapunt in MR 
indien aanleiding. 
BVL aan orde in 
ouderraad indien 
aanleiding. 

Verkeerswerk
groep 

22. Er zijn afspraken gemaakt 
over het halen en brengen 
van leerlingen. 

Afspraken hieromtrent in 
schoolgids beschreven. 

Afspraken hieromtrent 
in schoolgids 
beschreven. 

Afspraken hieromtrent in 
schoolgids beschreven. 

Afspraken hieromtrent in 
schoolgids beschreven. 

Afspraken 
hieromtrent in 
schoolgids 
beschreven. 

Afspraken hieromtrent 
in schoolgids 
beschreven. 

Directie 

23. Ouders zijn aantoonbaar 
betrokken bij de uitvoering 
van verkeersprojecten op 
school, (er is een 
verkeersouder op school 
actief, of ouders helpen bij 
de uitvoering van 
projecten/acties, of de 
school werkt met een poule 
van ouders/vrijwilligers bij 
projecten/acties, of op 
lokaal niveau is een poule 
met ouders actief etc). 

Afspraken hieromtrent in 
schoolgids beschreven. 

Afspraken hieromtrent 
in schoolgids 
beschreven. 

Afspraken hieromtrent in 
schoolgids beschreven. 

Afspraken hieromtrent in 
schoolgids beschreven. 

Afspraken 
hieromtrent in 
schoolgids 
beschreven. 

Afspraken hieromtrent 
in schoolgids 
beschreven. 

Directie 

Opmerkingen/aanvullingen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 


