Verkeersveiligheid
Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Kinderen moeten leren veilig aan het verkeer
deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen,
is er een keurmerk in het leven geroepen; Het Verkeersveiligheidslabel.
De Eshoek is in het bezit van dit veiligheidslabel. De school toont zichtbaar aan zich in te zetten voor
verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.
Steekwoorden hierbij zijn o.a.:
Coördinator verkeersveiligheidszaken
Handelingsgerichte verkeersmethode voor alle leerjaren
Praktische verkeersactiviteiten in alle groepen
Aandacht voor verkeersveilige schoolomgeving en school-thuisroute
Ouderbetrokkenheid bij verkeerseducatie







Met het beeldmerk Seef de Zebra, die prijkt op de buitenmuur van de school, laat De Eshoek
zien zich in te zetten en te voldoen aan de criteria van een verkeersveilige school.
Wat heeft De Eshoek gerealiseerd omtrent de verkeersveiligheid?









Op de school wordt gewerkt met een actuele verkeersmethode, zodat de doorgaande lijn in
de leerstof gewaarborgd is.
In elke groep worden praktische oefeningen gedaan, zoals lopen op de stoep, oversteken en
fietsvaardigheidsoefeningen.
Elk jaar vindt er een verkeers-projectweek plaats.
Er is sprake van betrokkenheid van de ouders bij het verkeersonderwijs. Er zijn
verkeersouders op de school en er is een verkeerscommissie.
De verkeerscommissie zet zich in voor een veilige schoolomgeving. Er is bijvoorbeeld advies
gegeven over het halen en brengen van de leerlingen, er zijn parkeerafspraken gemaakt, er
zijn Pas Op borden bij de school geplaatst en er worden plannen gemaakt voor herinrichting
parkeerplaats sporthal/dorpshuis.
Verkeerseducatie is opgenomen in het schoolplan.
De school heeft een activiteitenjaarplan waarin de praktische oefeningen en projecten zijn
opgenomen, zoals het verkeersproject, de fietsenkeuring, het theoretisch verkeersexamen
en het praktisch verkeersexamen.

De verkeerscommissie van De Eshoek is aangesloten bij het netwerk van de provincie en de
gemeenten, om samen een zo compleet mogelijk en kwalitatief sterk aanbod aan projecten en
informatie (kennis en kunde) te realiseren.
De verkeerscommissie van De Eshoek is bereikbaar via email:
verkeerscommissieeshoek@outlook.com
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