Verkeerslessen
Voor klas 2 en 3 van het voortgezet onderwijs
en voortgezet speciaal onderwijs.
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Verkeerslessen
Klas 2 en 3 vo/vso

We verzorgen bij voorkeur twee lesuren (losse uren of blokuur) per klas per jaar.

VERKEERSLES KLAS 2 EN 3
De klassikale verkeerseducatie bestaat uit gastlessen verzorgd door verkeersdocenten die in het dagelijkse leven werkzaam zijn als rijinstructeur. Door middel
van een HBO-opleiding en jaarlijkse bijscholing zijn de docenten gekwalificeerd
voor het geven van verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs.

De lessen worden op maat gemaakt, waarbij er de mogelijkheid bestaat om
specifieke wensen van de school (thema’s of (werk)vormen) in de lessen te
verwerken. Zo kunnen bijvoorbeeld lokale knelpunten of moeilijke situaties uit de
schoolthuisroute worden opgenomen in de gastlessen. Indien wenselijk kunnen
we met meerdere docenten tegelijk komen.

Thema’s die tijdens de verkeerslessen
aan de orde komen zijn o.a.:
· voorrang
· rotondes
· waarnemen

‘De docent heeft veel waargebeurde
verhalen verteld, dat vond ik heel
indrukwekkend’

VERKEERSLES BOVENBOUW
In de eerste en vierde klassen (en hoger) kunnen we ook

‘Ik ga nu wat beter opletten in

lessen verzorgen. Het thema wordt dan in overleg met

het verkeer en op de borden’

de school vastgesteld.

· attitude
· dode hoek
· alcohol en drugs in het verkeer

‘Door de activiteiten en leuke
informatieve filmpjes houd je
de aandacht er goed bij‘

Voor de bovenbouw van praktijkonderwijs en speciaal
onderwijs kunnen we een bromfiets(theorie)cursus
verzorgen. Ook kunnen we landbouwvoorlichting geven,

Tijdens de interactieve verkeerslessen ligt het accent op de analyse van

waarbij tevens de theorie voor het T-rijbewijs aan bod

uiteenlopende verkeerssituaties aan de hand van beeldmateriaal. Op basis van

kan komen.

theoretische kennis die leerlingen krijgen aangereikt, wordt hen gevraagd hoe zij
met de gegeven situatie zo verantwoord en veilig mogelijk om zouden gaan.
Risicoperceptie, gevaarherkenning en bewustwording van eigen verkeersgedrag
staan centraal.

VRAGEN?
Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Bel of mail gerust naar:
0512- 544610 of info@stichtingsbv.nl.

