
Notulen verkeerscommissie
12 juni 2017

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

1.     Bespreking verslag van de vorige keer
Punten worden doorgenomen 

2.     Binnen gekomen stukken (e-mail / post)
- Pakket veilig op de fiets (e-mail 16/02/17 VVN). Het pakket is volgens Henk wel
binnengekomen. - Fietsen met mobiel (email 5/4/17 van Anja). Henk heeft de 
mail doorgezonden naar de leerkrachten maar nog steeds geen reactie 
ontvangen. Groep 8 heeft het druk met de musical. 
 - “doet u weer mee” (mail 14/4/17 van Anja). Lichtjesbrigade van ANWB voor 
oktober 2017. Johan heeft deze aangevraagd tijdens de vorige vergadering. 
Volgens Henk zijn er meerdere pakketten binnen gekomen. Henk vraagt dit na 
bij Albert.
Verkeersplein kleuters. Mail ontvangen van Anja. De dames zijn enthousiast. 
Carola en Zwanette zullen het project oppakken.

3.     Omgeving rondom school
Het is rustig. Er is volgende week een bespreking. 
Er is een bezwaarbrief ontvangen vanuit de Vlouwakkers. Puntje om mee te 
nemen is het continurooster dat op 1 januari 2018 zal ingaan. 

4.  Praktisch verkeersexamen 17 mei 2017
Het verkeersexamen is goed verlopen. Alle leerlingen zijn geslaagd. In de eerste
nieuwsbrief van het schooljaar graag al datum opnemen van het praktisch 
verkeersexamen en verzoek om vrijwilligers. 

5. Streetwise
Is goed verlopen

6. DVL 
Wim is bij Anja geweest om het inlogproces te realiseren. We kunnen nu alleen 
nog maar via school (en niet vanuit Verkeerscommissie) inloggen. Hopelijk 
volgend jaar via Verkeerscommissie. 
DVL wordt ter plekke ingevuld. De verkeersweek 2018 zal plaatsvinden in week 
21.

Programma Verkeersweek mei 2018 (week 21)
Groep 1 en 2 Verkeersplein, kleuters op het nieuwe te realiseren 
plein
Groep 3 en 4 Verkeersplaneet



Groep 5 en 6 Overstekend wild
Groep 7 (theoretisch en praktisch) verkeersexamen
Groep 8 School – thuis – voortgezet

Het praktisch verkeersexamen 2018 zal worden afgenomen op 23 mei. Wim  zal 
de deelnemende scholen hieromtrent informeren. 

Activiteiten oktober 2017
Groep 7 Fietscontrole
Groep 6 Lichtcontrole

Onze voorkeur gaat uit naar week 41 (10 oktober)

Actieplan is ingediend!

7. Actiepunt
Electrische fietsen. 
Het is lastig voor kinderen om de snelheid van deze fietsers in te schatten. 

8. Rondvraag

Gerwin heeft een mail gestuurd aan Johan Meirink in verband met het 
ontbreken van enkele hesjes. Ze kijken het na en waarschijnlijk komen er 
nieuwe hesjes.

9.     Volgende vergadering(en)
Maandag 25 september 2017, OBS de Eshoek, aanvang 19.30


