
Verkeerseducatieve Route Harelbeke

Toelichting leerkrachten

PZ Gavers



Praktische verkeerseducatie

De eindtermen verkeer en mobiliteit vragen 
praktijkgerichte verkeerslessen. 

Veilig en verantwoord fietsen leert men niet op de 
schoolbanken, maar op de fiets zelf. Eerst in een 
beschermde omgeving, later op de openbare weg.

Kinderen moeten niet enkel het verkeersreglement kennen, 
ze moeten ook de nodige vaardigheden en attitudes 
beheersen om zich veilig in het verkeer te kunnen begeven.



Eindtermen verkeer en mobiliteit

In het lager onderwijs zijn er vier eindtermen verkeer en
mobiliteit omschreven onder wereldoriëntatie - ruimte:
• 6.12. De leerlingen kunnen de gevaarlijke verkeerssituaties in 

de ruimere schoolomgeving lokaliseren. 
• 6.13. De leerlingen beschikken over voldoende 

reactiesnelheid, evenwichtsbehoud en gevoel voor coördinatie 
en ze kennen de verkeersregels voor fietsers en voetgangers, 
om zich zelfstandig en veilig te kunnen verplaatsen langs een 
voor hen vertrouwde route.

• 6.14. De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid rekening 
te houden met andere weggebruikers.

• 6.15. De leerlingen kennen de belangrijkste gevolgen van het 
groeiende autogebruik en kunnen de voor- en nadelen van 
mogelijke alternatieven bekijken. 



Educatief materiaal PZ Gavers

Gratis te ontlenen voor scholen / verenigingen van

Harelbeke en Deerlijk:

• Didactische posters ‘verkeersborden voor 
kinderen’

• Magnetische verkeersborden en 
verkeersdeelnemers

• Bord ‘opgepast verkeersles’

• Verkeersbrevetten



Educatief materiaal PZ Gavers

• Fietsbehendigheidsparcours: 15-tal oefeningen 
om de fietsbehendigheid te oefenen en te testen 
op de speelplaats

• Mobiel verkeerspark: 50-tal verkeersborden om 
bepaalde verkeerssituaties te simuleren op de 
speelplaats (rotonde, voorrang van rechts,..)



VERO Harelbeke
VErkeerseducatieve ROute



Doel VERO

• Na voorbereiding op speelplaats, ook op de 
openbare weg oefenen.

• Geschikt voor 5de en 6de leerjaar.
• Als voorbereiding op het fietsen naar de 

middelbare school. 
• Je krijgt een duidelijk beeld van wat de kinderen 

kunnen. Hiaten komen aan het licht, daaraan 
kan nog verder worden gewerkt. 

• Kan worden gecombineerd met een fietsexamen.



Voorbereidingen VERO

• Informeer de ouders vooraf.

• Vraag om de fietsen mee te brengen naar school 
of voorzie voldoende fietsen.

• Controleer steeds de fietsen vooraleer op de 
openbare weg te gaan.

• Train vooraf de stuurvaardigheid van de 
leerlingen. Het fietsbehendigheidsparcours kan 
hierbij hulpmiddel zijn. 



Voorbereidingen VERO (2)

• De leerlingen dienen een fluojas en een fietshelm 
te dragen (elke Harelbeekse school bezit 25 
helmen). 

• Voorzie voldoende begeleiders .

• Rij minstens éénmaal met de volledige groep de 
volledige route af.



Vaardigheden VERO

• Opstappen en wegrijden

• Rechts op de rijweg fietsen

• Een stilstaand voertuig voorbij rijden

• Rechts een weg inslaan

• Links afslaan

• Een zijstraat kruisen

• Een rond punt oprijden

• De rijbaan oversteken



Verloop VERO

• Voorbereiding in de klas (aan de hand van 
Power Point op de website).

• Route oefenen in groep, toelichting bij de 3 
informatieborden.

• Individueel fietsexamen.





Wegwijzers VERO
• De route is volledig 

bewegwijzerd.

• Indien geen bord aan 
het kruispunt, dient 
men rechtdoor te 
rijden. 

• Langs het traject 
staan 3 educatieve 
borden.



Educatief bord start Kollegeplein



Educatief bord fietsweg tussen Berkenlaan en 

Gulden-Sporenstraat



Educatief bord kruispunt R. Benoitlaan -

Vlaanderenlaan



Fietsexamen

• Voorzie rugnummers voor de leerlingen.

• Voorzie voor de beoordelaars de controlefiches, 
een plannetje van de route, klemborden en 
schrijfgerief (7 stuks).

• Laat de leerlingen niet te snel na elkaar 
vertrekken.

• Voorzie één volwassen persoon die met de fiets 
op het traject rijdt. 



Observatiepunten fietsexamen

Personen op de observatie-

punten houden oogje in het 

zeil en beoordelen de 

leerlingen op de puntenbladen



Einde fietsexamen
• Leerlingen beoordelen aan de hand van puntenbladen.

• Aandachtspunten meedelen.

• Punten op rapport?

• Fietsbrevet? 
(verkrijgbaar bij de politie)



Ondersteuning

• Vragen omtrent VERO of verkeerseducatie?

• Uitlenen educatief materiaal?

• Uitlenen fietsbrevetten?

Contact PZ Gavers, verkeer@pzgavers.be


