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1.     Verslag vorige vergadering
Ad 1. Praktisch fietsverkeerexamen. Definitieve datum op 01/03 afstemmen op 
gemeentelijke verkeersouderbijeenkomst, zie verder punt 7.
Ad 2. Deelname dode hoek project. Alleen groep 7 neemt deel, zie verder punt 6.
Ad 2. DVL herkeuring. Herkeuring behaald met een goede score. Er dient alleen
een aanpassing op de website van school doorgevoerd te worden. Josien zal dit 
verder met Anja afstemmen.
De verkeersmap dient 2 jaar actueel te zijn.
Ad 2. Bestellen theoretische verkeersexamens. Geen actiepunt voor de vc, 
school heeft besteld.
Ad 5. Foto van de verkeerscommissie is gemaakt en staat op de website.

2.     Binnen gekomen stukken (e-mail / post)
- Pakket veilig op de fiets (e-mail 16/02/17 VVN). Carola en Zwanette zullen 
bestellen.
- Verkeerssituatie schoolomgeving (e-mail 27/02/17 Anja Gerding. I.v.m. de 
geplande werkzaam- heden aan de molenakkers stelt Anja voor om een stuk in 
de nieuwsbrief op te nemen. Voorstel akkoord. Wim koppelt terug.

3.     Schoolplein groep 1/2
Voor het aanbrengen van een “verkeersparcours” op het schoolplein van groep 
1/2 is er ook de mogelijkheid om dit door HR groep te laten doen. Dan wordt het
professioneel gedaan en ligt het er zeker tien jaar. Via Karin Pasjes kunnen we 
hier korting voor krijgen. Carola en Zwanette  stemmen verder met Anja af.

4.     Omgeving rondom school
De Commissie Dorpsbelangen (CD) heeft inmiddels een uitgewerkt plan naar de 
gemeente gestuurd. Vanuit de vc zullen we Anja, MR (Wim) en OR (Josien) 
informeren over de huidige stand van zaken.

5.     Gemeentelijke verkeersavond Gieten
Op woensdagavond 1 maart is weer de jaarlijkse verkeersouderavond in Gieten. 
We zullen met bijna de voltallige verkeerscommissie hier aan deelnemen. 

6.     Dode hoek project
Op dinsdagochtend 18 april staat het dode hoek project gepland voor groep 7. In
de volgende vergadering 27/03 afstemmen wie van de verkeerscommissie kan 
aansluiten.



Verder heeft Gerwin de verkeersmap ook aangevuld met een stuk over het dode 
hoek project.

7.     Praktisch verkeersexamen
Wim is bezig met het draaiboek bij te werken en vraagt zich af in hoeverre de 
leerlingen met z’n tweeën moeten blijven fietsen of dat ze alleen gaan? Gezien 
de aantallen leerlingen en de tijd die nodig is om het programma af te werken is 
alleen fietsen dit jaar waarschijnlijk nog geen optie.
Verder de vraag of we in de toekomst groep 7 en 8 niet moeten gaan 
combineren? 
Gezien de leerlingenaantallen van groep 7 en de huidige groep 6, zijn er voor de
komende twee jaar vanuit de Eshoek nog genoeg leerlingen die deelnemen en 
speelt deze vraag nog niet.

8.     Digitaal archief
Voor de archivering van de stukken van de verkeerscommissie is het misschien 
een idee om deze ergens “in the cloud / dropbox” neer te zetten zodat iedereen 
altijd bij de stukken kan. Nu staat het bij iedereen thuis op zijn / haar eigen 
computer. Henk vraagt via Kees (IT) na of er binnen de schoolomgeving 
mogelijkheden zijn. Gerwin kijkt naar mogelijkheden buiten de schoolomgeving.

9.     Rondvraag / vwttk
-

10.     Volgende vergadering(en)
Maandag 27 maart 2017, OBS de Eshoek, aanvang 19.30


