
Notulen verkeerscommissie
19 april 2018

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

1.     Welkom en verslag vorige keer
Wim heet iedereen welkom. Het verslag van de vorige keer is akkoord.

2.     Kleuterplein
Johan neemt nogmaals contact op met het bedrijf. Optie meivakantie. (actiepunt Johan)

3.  Voorterrein
Henk meldt dat de leerlingenraad ermee bezig is. Hij zal Gerben en Diewerke mededelen 
dat de gemaakte stukken bij Wim en/of ons moeten inleveren en niet bij de Jantje Beton 
Stichting. 
Skid is nog niet benaderd. Misschien toch wel doen aangezien de speeltuinattributen ook 
door Skid kunnen/zullen worden gebruikt. (Actiepunt Johan). 

4. Ingekomen Post
Vraag: wie gaat de inkomende mails na behandeling/bespreking/afwikkeling archiveren. 
Gerwin gaat dit het lopende jaar doen. In het nieuwe jaar zal een nieuwe kandidaat 
gezocht moeten worden.

Mail Aafke Hania van 22 maart jl. 
Archiveren
Mail RC Noord m.b.t. fietscontrole van 23 maart.
Is besproken en wordt gearchiveerd.
Mail Anja van 24 maart jl., stukken voor de website. Praktisch verkeersexamen en de route
zijn op de site gezet door Anja.
Archiveren.
Mail Qbuzz dd 28 maart jl. Johan heeft schoolvoorlichting Qbuzz geregeld. School is 
akkoord. Voor groep 8 zal dit op 24 mei a.s. van 9.00 uur tot 10.30 uur plaatsvinden. 
Voorstel is om Voorlichting Qbuzz op te nemen in de verkeersweek.
Archiveren.
Mail 4 april jl. ivm DVL. DVL wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
Inlogaccount loopt via school. Afstemmen met Anja. Zij zal bij de volgende vergadering 
aanschuiven. 
Mail 12 april jl. van Yvonne Baas. Zij wil graag weten hoeveel kinderen er aan het 
praktisch verkeersexamen deelnemen. Ook heeft zij de vraag gekregen vanuit VVN 
Nederland of VVN Nederland mag meekijken en mogen filmen c.q. foto’s maken. Josien 
heeft Anja gemaild tijdens de vergadering. Het antwoord van Anja is dat het niet is 
toegestaan te filmen en fotograferen. Meekijken mag wel. 

5. Digitaal archief
Gerwin geeft aan dat het project bijna klaar is. Het draaiboek staat er gedeeltelijk op. 
Wordt vervolgd.



6. Verkeersweek
Josien heeft de pakketten binnen. 
Groep 1 en 2
Hangt van het kleuterplein af, anders de juffen zelf iets laten doen.
Groep 3 en 4
Henk heeft de bevestiging van verkeersplaneet ontvangen. Het zal plaatsvinden op 22 
mei. 
Groep 5 en 6.
Overstekend wild hebben de groepen al gehad. Henk en Zwanette hebben gehoord dat 
het leuk was. 
Groep 8
School-thuis-route. Qbuzz komt 24 mei voorlichting geven. 

Praktisch verkeersexamen
Er zijn momenteel wegwerkzaamheden aan de Annerstreek. (naschrift, de 
werkzaamheden zullen tot 9 mei a.s. duren. Geeft dus geen probleem voor de route). 

Vrijwilligers.
Henk meldt dat er inmiddels 16 vrijwilligers zijn. Josien zal Anloo een reminder sturen in 
verband met doorgeven namen kinderen en hoeveel vrijwilligers zij kunnen leveren. 

7. Rondvraag
Gerwin vraagt of het misschien handig is om ’s-avonds al de route uit te zetten. Dit lijkt 
ons niet handig omdat je de volgende dag dan de route zou moeten controleren of alle 
bordjes er nog staan. 

16 mei 2018 OBS de Eshoek, aanvang 19.30 uur.


