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Fietsmodus - Appen en bellen op de fiets
Flyers Fietsmodus
Brief voor de ouders/verzorgers

Steeds jonger krijgen kinderen een mobiele telefoon en steeds
vaker zijn ze hierdoor betrokken bij een ongeval
De mobiele telefoon is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en geeft kinderen
en ouders veel vrijheid. Helaas vinden steeds meer verkeersongevallen plaats waarbij
afleiding door een telefoon een rol heeft gespeeld.
Het ministerie I&M en de gezamenlijke overheden in Groningen willen daarom, met de
campagne Fietsmodus, aandacht vragen voor het juiste gebruik van de mobiele telefoon
in het verkeer. In bijgaande brief leest u meer over Fietsmodus.
Wat vragen wij van u?
Bij deze brief vindt u flyers voor de kinderen uit groep 8. Wilt u deze aan de kinderen
meegeven?
De bijgaande brief over Fietsmodus kopieëren en meegeven aan de ouders/verzorgers?
En wilt u bijgaande posters in de klassen van groep 8 ophangen?
Wat doen wij?
Wij bieden uw school kosteloos een gastles (van ongeveer maximaal 1,5 uur)
Fiets zonder beats aan. Dit is een interactieve verkeersles voor leerlingen van groep 7
en 8. Docenten van Veilig Verkeer Nederland en Traffic Skills gaan met de leerlingen in
gesprek over verkeersgedrag. Er worden interactieve opdrachtjes uitgevoerd, filmpjes
getoond en gesprekken gevoerd. Daarnaast kunnen de leerlingen zelf achter de
Fietssimulator ervaren dat het niet veilig is te appen in het verkeer. Ze krijgen
opdracht, terwijl ze virtueel aan het fietsen zijn, een tekstbericht te versturen.
Doe dit maar eens zonder brokken te maken!!
Zo wordt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn van bellen, appen, sms'en en muziek
luisteren in het verkeer.
Meer informatie over de les kunt u vinden op onze website:
www.verkeerswijzergroningen.nl/product/fiets-zonder-beats

Opgave voor deze les en andere activiteiten
Wilt u ook een les Fiets zonder beats op uw school? Geeft u dan op
via het inventarisatieformulier die u onlangs heeft ontvangen met
onze brochure "Verkeerseducatie in de provincie Groningen".
Heeft u nog vragen over
onze activiteiten? Neem
dan contact op met uw
contactpersoon.
Foppe, Ingrid en
Janny,
de regiocoördinatoren

Heeft uw school zich al
opgegeven, dan nemen wij
contact met u op voor het
inplannen van de les.
Als u zich nog niet heeft
opgegeven voor deze of één van
onze andere activiteiten, dan kan
dat nog steeds.
Stuur het formulier naar ons
terug of neem contact op met uw
contactpersoon.

Met vriendelijke groet,
Namens het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen (VVB),

Arjan van der Zwaag
Secretaris VVB, VerkeerswijzerGroningen

Verkeerswijzer Groningen is een initiatief van de gezamenlijke overheden in de provincie Groningen. Onder
deze naam organiseren zij verkeersveiligheidscampagnes en educatie-activiteiten om het aantal
verkeersslachtoffers verder terug te dringen.
‘Wij maken ons sterk voor een verkeersveilig Groningen. Er gebeuren nog steeds te veel ongelukken in het
verkeer, waarbij mensen gewond raken of zelfs om het leven komen. Daarom werken wij aan de verbetering
van wegen, spreken we weggebruikers op onveilig gedrag aan en geven we voorlichting en educatie. Wij staan
voor een verkeerswijzer Groningen! Meer weten? Kijk op www.verkeerswijzergroningen.nl’

