
 
 
 

Notulen verkeerscommissie 
22 maart 2018 
 
Aanwezig:       Afwezig: 
Wim Boschma       Gerwin Venema 
Johan Bekkering      Daniel Moek 
Josien Sterkenburg       
Henk Boelens 
Carola Vedder 
Zwanette Toxopeus 
 
 
1.     Welkom en verslag vorige keer 
Wim heet iedereen welkom. Het verslag is akkoord. 
 
2.     Kleuterplein 
Johan neemt contact op met het bedrijf. 
 
3.  Digitaal archief 
Gerwin is er mee bezig. Het is een tijdrovend klusje. De mail is inmiddels gedaan. Het is de bedoeling 
dat de inkomende mail niet eerder in een map terecht komt voordat deze behandeld is.   
De verkeersmap is bijgewerkt met uitzondering van de vergaderdata. Deze moeten nog verder 
vastgesteld worden.  
 
4. Verkeersweek 
Verkeersweek  
De verkeersweek staat vast. Het begint op dinsdag 22 mei 2018. (maandag 21 mei is Tweede 
Pinksterdag!) 
Josien is de pakketten aan het uitzoeken en zal deze gaan bestellen.  
Groep 1 en 2:  Verkeersplein (actie Johan) 
Groep 3 en 4 Verkeersplaneet 
Groep 5 en 6: Overstekend wild (naschrift, dit is op 13 april) 
Groep 7: Praktisch verkeersexamen 
Groep 8: School – Thuis route 
 
Verkeersexamen 
In nieuwsbrief van april zal een oproep voor vrijwilliger opgenomen worden. Ook zullen de 
klassenouders van groep 7 benaderd worden om via mijn schoolinfo vrijwilligers te werven.  
 
Josien zal het draaiboek en de route naar Anloo sturen.  
 
Op de bijeenkomst in Gieten hebben Josien en Zwanette de datum van het praktisch 
verkeersexamen doorgegeven. VVN afdeling Assen stuurt 2 vrijwilligers om praktisch 
verkeersexamen te begeleiden. Wij hoeven niet meer apart en mail te sturen. Het is bekend bij de 
VVN. 
VVN is met een pilot bezig om digitaal te gaan. Dit betekent dat alle vrijwilligers dan een app moeten 
installeren. Lastig omdat wij geen vaste vrijwilligers hebben. Wij besluiten voorlopig niet digitaal te 
gaan.   
 

 



Johan is bij groep 8 langs geweest met de vraag of er behoefte is aan een voorlichtingsochtend van 
Qbuzz “Hoe later met openbaar vervoer”. Meester Gerben heeft nog niet gereageerd.  
 
De invulling van het praktische verkeersexamen en de verkeersweek wordt in de volgende 
vergadering uitgebreid behandeld.  
 
6. DVL 
De fietscontrole moet ook in DVL staan. Alle projecten die we zelf doen ook vermelden in DVL. 16 
mei 2018 zullen we de DVL invullen/aanvragen.  
 
7. Voorterrein sporthal en omgeving school 
Op 4 april is er weer een groot overleg. Plan gaat in principe door. Het budget is flink verlaagd. Nu 
fondsenwerving. Bij Jantje Beton zal ook een subsidieaanvraag worden ingediend. De kinderen 
moeten dan er actief bij betrokken worden. De kinderen kunnen bijvoorbeeld tekeningen maken van 
hoe het nu is en wat ze graag zouden willen. Klimrek, glijbaan etc. De schommel blijft behouden. Dit 
moet wel snel gebeuren. Henk zal dit met Anja bespreken.  
Ook Skid kan hierbij een bijdrage leveren. Johan zal Skid benaderen. De leerlingenraad zal ook 
benaderd worden. Diewerke en Gerben begeleiden de leerlingenraad. Er is een door de 
verkeerscommissie een voorstel in hun ideeënbus gestopt.  
 
Het hek bij het kleuterplein moet aangepast worden. Er zal een klein deel van het kleuterplein 
opgeofferd moeten worden. Henk zal dit bij Anja neerleggen. De kosten zijn opgenomen in het plan.  
 
Kiss en ride-zone 
We wachten eerst het traject voor het voorterrein af. Henk deelt mee dat school dit wil houden als 
voetbalveldje. De kinderen zelf hebben daarvoor al een plan opgesteld. We parkeren de kiss en ride-
zone eerst.  
 
7. Wvttk 
Het is soms lastig om iedereen bij elkaar te krijgen met een vergadering. Ook ontbreekt de 
slagvaardigheid om besluiten te nemen, aangezien er geen directe inbreng van MR of directie 
aanwezig is (speelt met name rond ontwikkeling voorterrein sporthal). Henk zal vragen of Anja de 
eerstvolgende vergadering kan aansluiten.  
 
 
8. Rondvraag 
- 
 
19 april 2018 OBS de Eshoek, aanvang 20.00 uur. 
 
 


