
Notulen verkeerscommissie
1 mei 2017

Aanwezig: Afwezig:
Wim Boschma Johan Bekkering
Josien Sterkenburg
Gerwin Venema
Carola Vedder
Zwanette Toxopeus
Henk Boelens

1.     Rondvraag 
Wim opent de vergadering en begint met de rondvraag. Zwanette neemt de 
notulen vanaf nu voor haar rekening. 

2.  Bespreking verslag van de vorige keer
Punten worden doorgenomen 

Dode hoek project
Het ging goed. Lesprogramma op digibord is niet gedaan. Actiepuntje voor 
volgend jaar. Henk vraagt na bij de leerkrachten hoe het gegaan/gedaan is.

DVL 
DVL wordt naar de vergadering van 8 mei a.s. geschoven. Het formulier zal dan 
gezamenlijk ingevuld en verstuurd worden. Vergadering is dan in lokaal Henk. 
(Site: veilig bereikbaar Drenthe)

Praktisch fietsverkeerexamen. 
Definitieve datum 17 mei, zie verder punt 6.

3.     Binnen gekomen stukken (e-mail / post)
- Pakket veilig op de fiets (e-mail 16/02/17 VVN). Zwanette zal bij Albert 
controleren of deze ontvangen is. 
- Verkeerssituatie schoolomgeving (e-mail 27/02/17 Anja Gerding) is opgenomen 
in de nieuwsbrief 
- Fietsen met mobiel (email 5/4/17 van Anja). Henk stemt af met Anja. Henk stelt
voor om deze mail door te sturen naar de leerkrachten groep 8.
- “doet u weer mee” (mail 14/4/17 van Anja)

4.     Schoolplein groep 1/2
Voor het aanbrengen van een “verkeersparcours” hebben Carola en Zwanette 
een mail gezonden aan Anja. Anja reageerde positief en zou het met de dames 
van de kleuterklassen opnemen. Terugkoppeling van Anja hebben we nog niet 
gehad. Afwachten.

4.     Omgeving rondom school
Dinsdag 2 mei is er weer een bijeenkomst.  

5.    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. 
Henk heeft contact gehad met Kees (IT). Kees moet daarvoor contact opnemen 
met Jelle(hoofd ict-er). Dit is nog niet gebeurd. Henk gaat er van uit dat het niet 
mogelijk is. Henk vraagt hoe het bij de MR en OR geregeld is. Gerwin heeft 
naar mogelijkheden buiten de schoolomgeving gekeken. 

6.  Praktisch verkeersexamen 17 mei 2017
Het draaiboek is bijgewerkt. 
We hebben een mail van Eeske ontvangen waarin tussen de regels door te lezen 
is dat we het eigenlijk prima zelf kunnen. Josien is van mening dat we toch in 
ieder geval één VVN medewerker er bij zouden moeten hebben voor de 
uitstraling. Graag met klok.  Wim zal een mail sturen aan Eeske.

We hebben 11 posten en dus 22 vrijwilligers nodig. Via Mijn Schoolinfo zullen 
we eerst in groep 7 de vrijwilligers werven. Mocht dit niet voldoende zijn dan in 
alle groepen. Henk zal dit regelen. Er moet in de oproep vermeld worden dat de 
vrijwilligers zelf voor stoelen moeten zorgen. 

Deelname Eext en Eexterveen
Zwanette heeft tijdens de vergadering een mail gezonden aan Eext en 
Eexterveen met de vraag hoeveel leerlingen er mee doen en hoeveel vrijwilligers
zij gaan leveren. Graag reactie voor 5 mei. Anloo heeft de mail in cc gehad, met 
de vraag of het klopt dat zij dit jaar niet mee doen.

Wim maakt de lijsten. Hand uitsteken en over schouder kijken zullen worden 
toegevoegd. 

Route
In verband met de werkzaamheden in de Molenakkers zal de route een beetje 
worden aangepast. In plaats van de Molenakkers in, gaan ze door de 
Kruisakkers weer richting Zuidlaarderweg om via de Markeweg bij school uit te 
komen. Wim zal dit aanpassen. 

Henk regelt voor groep 7 een routekaart om te oefenen. 

Albert zorgt voor het kopieerwerk. 

Wim en Gerwin zetten de route uit. (8.00 uur). De rest is om 8.15 uur aanwezig. 
Het examen start om 9.00 uur. 

Bereikbaarheid. 
Telefoonnummer Johan? (navragen) doorgeven aan vrijwilligers

Verkeersbox 
De verkeersbox wordt gehaald en teruggebracht door Gerwin

Catering 
Koffie is van school, Henk licht Albert in. Carola zal zorgen voor koekjes bij de 
koffie en drinken en wat lekkers voor de kinderen. 

Diploma
De leerkrachten schijven de diploma’s. Henk zal dit doorgeven. 



7.     ANWB Streetwise 16 en 18 mei 2017 Groepen 1 t/m 8
Henk vertelt dat alles geregeld is. 
Blik en Klik, ogentest hoort bij de les (alle groepen). De bedoeling is om de 
klassenouders in te schakelen om te helpen. 
Johan: zwembad is akkoord?
Verdere bespreking van Streetwise wordt doorgeschoven naar de volgende 
vergadering
10.     Volgende vergadering(en)
Maandag 8 mei 2017, OBS de Eshoek, aanvang 19.30


