
Verkeershoekje 

 
Verkeersmannetjes 

Sinds dit schooljaar hebben we 4 groene verkeersmannetjes in 

onze schoolomgeving staan. Zij manen de autobestuurders aan 

om in de buurt van de school trager te rijden. 

In september hielden we een wedstrijd. De leerlingen mochten 

een naam verzinnen voor onze mannetjes. De 

verkeerswerkgroep koos uit de vele inzendingen deze 4 namen: 

Luigi, Suuske, Veiligvioletje en Fluorina. 

De pastoor zegende onze 4 vriendjes voor een veilig schooljaar. 

Gemachtigd opzichter Marc (opa van Elias (L1) en Riven (L2)) 

nam het peterschap op zich. Hij zet elke ochtend de mannetjes 

op hun plaatsje in de schoolbuurt. En elke avond zet hij ze terug 

in hun huisje. Bedankt daarvoor, Marc!! 

 

 

 
 

 

 



Verkeersmedaille 

Onze school werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting 

Verkeerskunde) beloond met een bronzen Verkeer op School-

medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet 

voor verkeers- en mobiliteitseducatie. In totaal reikte de VSV dit 

jaar 95 gouden, 171 zilveren, 639 bronzen en 12 

kleutermedailles uit op basis van de activiteiten die de scholen 

organiseerden. In totaal zijn dat 917 medailles. Een stijging met 

33% tegenover vorig jaar. 39% van alle Vlaamse basisscholen 

behaalden een medaille Verkeer op School. 

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats 

bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die 

deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen 

voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een 

aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen 

in de klas.  

Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve 

pakketten om kinderen veilig te leren stappen, fietsen (Het 

Grote Fietsexamen), De Grote Verkeerstoets waarmee scholen 

de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen 

kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen 

aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen. Elk van 

deze VSV-initiatieven levert de deelnemende scholen een punt 

op. Scholen kunnen ook punten verdienen door 

verkeers(groot)ouders in te schakelen en door leerkrachten te 

laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen Verkeer op 

School. 

Onze school is dus 

één van die scholen. 

In ruil krijgt de 

school daarvoor een 

bronzen medaille 

om aan de 

schoolpoort te 

hangen.  

 



 



 

 


