Draaiboek

ANWB Lichtbrigade voor basisscholen
Wat goed dat je een fietsverlichtingsactie via onze website anwb.nl/lichtbrigade hebt aangemeld. Hoe nu verder? Met dit draaiboek zet je in 16 stappen een fietsverlichtingsactie op poten.
En met onze tips maak je er een nog mooiere actie van voor jouw scholieren. Succes!
6 weken vantevoren: datum/ locatie
Stap Activiteit
1

Nog geen datum? Kies een slimme dag: de dag voor of na de herfstvakantie
of koppel het aan een verkeersles

2

Kies een locatie bij of dichtbij school (schoolplein, sportveld of speeltuin)
3 weken vantevoren: locatie/ vergunning/ vrijwilligers/ communicatie

3

Zoek mensen met wie je de actie organiseert en verdeel de rollen

4

Maak een planning van de dag wie, wat, waar, wanneer en hoe?

5

Zoek ouders die het leuk vinden bij de actie te helpen
(zie de flyer op onze site)

6

Kondig de actie on- en offline aan (website, schoolkrant) en maak eventueel
een Facebookpagina aan. Zet social media in en gebruik #lichtbrigade
1 week vantevoren: persbericht

9

Stuur een persbericht van de actie naar lokale media. Zie een voorbeeld op
onze website
3 dagen vantevoren: taakverdeling/ slecht weer scenario

10

Is de taakverdeling duidelijk? Is er voldoende materiaal? EHBO-doos?
Herkenbare vrijwilligersvestjes? Koffie/thee?

11

Plan een slecht weer scenario (andere datum/ overdekking?)

12

Geef de scholieren informatie mee over de actie en het belang ervan voor
de ouders thuis of zet deze op het digitale platform van de school

13

Maak een tijdschema welke klas het eerst naar controle gaat. Zet een
fietsparcours uit voor de leerlingen die moeten wachten bij controle of laat
de controle de finish zijn
De actiedag

14

Markeer de locatie van de actie met lint, krijt of ballonnen, zet het parcours
uit, doe de quiz in de klas en laat de leerlingen daarna naar de controle
gaan of andersom

15

Maak foto’s. Gebruik deze voor social media #lichtbrigade2016. Vraag scholieren dat ook te doen (bijv: Mijn fiets is weer veilig #lichtbrigade)
De dag erna: foto’s en evaluatie

16

Stuur de leukste foto’s op naar ANWB Lichtbrigade. Geef tips door en vul de
evaluatie in

Heb je nog vragen? Mail ze gerust naar lichtbrigade@anwb.nl

Wie

Datum

Gedaan

