Verkeersmarkt
Voor klas 1 (en 2) van het voortgezet onderwijs
en voortgezet speciaal onderwijs.
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SBV
Postadres:
Postbus 50007
9200 LA Drachten

Bezoekadres:
De Knobben 100
9202 XJ Drachten

0512 - 54 46 10
info@stichtingsbv.nl
www.stichtingsbv.nl
Volg de SBV op:

De SBV is samenwerkingspartner van:

Verkeersmarkt
Klas 1 (en 2) vo/vso
Bij een verkeersmarkt volgen de eersteklassers een circuit met verschillende

De vorm, de inhoud en het rooster van de verkeersmarkt worden altijd vastgesteld in

onderdelen die betrekking hebben op verkeersveiligheid. De duur van ieder

overleg met en aansluitend op de wensen van de betreffende school.

onderdeel wordt bepaald in overleg met de school. De onderdelen zijn interactief
De school kan een keuze maken uit de volgende onderdelen:

en afgestemd op de betreffende leerlingen.
De onderdelen worden verzorgd door de SBV,
de politie, het Rode Kruis, Medical Team
Nederland, Veilig Verkeer Nederland,

‘Het appen op de fiets ging niet zo
goed, ik reed allemaal dingen om. Dat
is toch best wel gevaarlijk’

Fietsersbond, Chauffeursvereniging Friesland
en/of de Oogvereniging. Met de inzet van de
NS/ProRail kan eventueel ook spoorproblematiek in de buurt van een school

‘Die alcoholbril was
erg heftig!’

worden meegenomen.
Verkeersmarkten zijn bedoeld voor eersteklassers van het voortgezet onderwijs
en voortgezet speciaal onderwijs. Sommige scholen kiezen ervoor om ook de
tweedeklassers te laten deelnemen. Een verkeersmarkt is afgestemd op hoe
leerlingen het verkeer beleven, hun gedrag en de concrete verkeerssituaties
waarmee zij te maken hebben. De verkeersmarkt kan gedurende één of meer



Verkeersquiz (SBV)



Remproef (SBV)



Alcoholparcours (SBV)



Workshop waarnemen & gedrag (SBV)



Verkeersvoorlichting politie



EHBO (Rode Kruis)



Ambulance (Medical Team Nederland)



Ogen– en reactietest (Veilig Verkeer Nederland)



Fietsparcours (Fietsersbond)



Dode hoek bij vrachtwagens (Chauffeursvereniging Friesland)



Dode hoek bij landbouwvoertuigen (SBV)



Voorlichting kwetsbare doelgroepen in het verkeer (Oogvereniging)



Voorlichting spoorproblematiek (NS/ProRail/SBV)

Desgewenst kan de school zelf ook eventuele andere gewenste onderdelen
aandragen en kan in overleg de verkeerssituatie rondom de school worden
meegenomen in de onderdelen. De SBV biedt altijd een verkeersmarkt op maat!

dagen plaatsvinden, afhankelijk van het aantal leerlingen. Per dag kunnen maximaal 180 leerlingen deelnemen. De verkeersmarkt kan zowel in en rond het

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Bel of mail gerust naar:

schoolgebouw plaatsvinden als op een externe locatie.

0512- 544610 of info@stichtingsbv.nl.

