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VERKEERSOUDERS



HEBBEN JULLIE OUDERS DIE...

- … vaardigheden controleren tijdens een voetgangers-
of Fietsexamen?

- … leerlingen begeleiden tijdens een uitstap?

- … helpen bij een zichtbaarheids- of andere actie?

- … gemachtigd opzichter zijn?



WWW.VERKEERSOUDERS.BE

… actieve verkeersouders

De VSV biedt
- Ondersteuning (pakketten en flyers)
- Netwerkplatform (Facebookpagina en –groep)
- Uitwisseling van goeie voorbeelden (Congres)



DORIEN MIN EN 
GEOFFREY BARRET
VRIJE BASISSCHOOL LANGDORP



SCHOOLOMGEVING



SCHOOLOMGEVING



SCHOOLOMGEVING



FLUO ACTIE



INE HERTEN
BASISSCHOOL TUIMELING ZEMST



VERKEERSOUDER(S)
BASISSCHOOL TUIMELING IN ZEMST



WERKING
• Oudercomité 

• Ondersteunen verkeerseducatieve acties school
• Eigen sensibiliserende acties 
• 1 verkeersouder = trekker

• Werkgroep verkeer
• Enkel leerkrachten
• Verkeerseducatieve acties

• Leerlijn VSV
(voetgangers- en fietsbrevetten, …)

• Helm Op Fluo Top
• STRAP-dag
• Dodehoek les

i.s.m. gemeente/politie



TAKEN OUDERCOMITÉ M.B.T. 
VERKEERSVEILIGHEID

• Informeren
• Ouders informeren over nieuwigheden bv. schoolstraat

• Sensibiliseren
• Parkeeractie
• Verkeersregels via Grote Verkeersquiz

• Signaleren/input geven
• Veilige schoolomgeving 



PARKEERACTIE OUDERCOMITÉ

• Aanleiding 
• Minderheid ouders parkeren 

op verkeerde plek
• Zo dicht mogelijk bij school 

parkeren

• Doelstelling
• Ouders informeren over waar je 

wel en niet mag parkeren
• Ouders stimuleren om duurzame 

verplaatsing te maken



AANPAK PARKEERACTIE

• Actiepakket Parkeerdruk bij VSV bestel
• Stappenplan 
• Posters
• Ludieke parkeerschijven

Parkeerpauw

Parkeermossel
Parkeerkoekoek

Struisvogelparkeerder

Parkeerzebra



AANPAK PARKEERACTIE

• School betrokken
• Buurtbewoners informeren
• Ouders informeren over waar parkeren en 
waarom het belangrijk is 
• Digitale brief + kaartje met parkeerplekken
• Sociale media



AANPAK PARKEERACTIE
• Op 2 verschillende dagen 

sensibiliserende actie 

• 1ste ochtend: ouders aanspreken 
die net geparkeerd hadden a.d.h.v. 
ludieke parkeerschijf

• 2de ochtend (1 week later): 
parkeerpauwen belonen met 
tekening gemaakt door leerlingen

• Handhaving door politie
• 3de ochtend (2m later)



RESULTAAT PARKEERACTIE

• Positief onthaald door (groot)ouders die beloond werden

• Wordt geapprecieerd 
door school

• Aandacht in lokale krantje



GROTE VERKEERSQUIZ
• Online quiz om verkeersregels op te 
frissen
• Loopt van 15 oktober tot 15 november
• Leuke prijzen te winnen



AANPAK

• Wedstrijd tussen de ouders van de verschillende leerjaren
• Registreren op tool
• Gebruiksvriendelijk
• Per leerjaar een URL aanmaken
• Communicatiematerialen
• Monitoring 

• Communicatie per leerjaar opstellen
• Opzet, URL, beloning
• Herhaling communicatie

• Tussenstanden communiceren via socials







BELONING EN RESULTAAT

• Naast de prijzen die alle organisaties kunnen winnen
• Prijs voor de 1ste 3 leerjaren
• Voor de klassen: budget voor aankoop verkeerseducatief

materiaal
• 150 euro – 100 euro en 50 euro

• Voor de leerlingen: extra speeltijd of dag zonder huiswerk

• Resultaat: 123 ouders namen deel



VERBETERPUNTEN

• Als verkeersouders deel uitmaken van de werkgroep verkeer 
van de leerkrachten
• Nu 2 naast elkaar bestaande organen

• Directie communiceert naar leerkrachten over acties
• Geen hoge betrokkenheid bij leerkrachten
• Bv. Wat is er met budget winnende leerjaren gebeurd? Hebben de 

kinderen een beloning gekregen?



VRAGEN?

Contactgegevens

Ine Herten
Verkeersouder Basisschool Tuimeling Zemst

oudercomite@tuimeling.be

mailto:oudercomité@tuimeling.be


STELLINGEN



STELLING 1

We organiseren als school weinig verkeersacties of 
uitstappen, omdat we te weinig helpende ouders vinden.



STELLING 2

Wij zijn enthousiaste verkeersouders maar het is moeilijk om 
ook het schoolpersoneel of de politie op de kar te krijgen.



STELLING 3

Tijdens een actie krijgen we negatieve reacties van ouders 
(parkeerdruk).



Kan je werken met verkeersouders in het secundair?

STELLING 4



Hoe kan de VSV je nog beter ondersteunen?

STELLING 5



ONS AANBOD

Pakketten
Flyers



PROGRAMMA NAMIDDAG


