
Planning verkeersprojecten schooljaar 2018-2019 

 

Ons sbo is een BVL-school, wat betekent dat we extra aandacht schenken aan het 

verkeersonderwijs. Naast de theoretische lessen m.b.v. Op voeten en Fietsen nemen 

praktische lessen op in het jaarrooster. We bundelen deze samen in een week zodat 

we een verkeersweek als thema organiseren. In de onderbouwgroepen verruimen 

we het tot een project. 

 

In het onderstaande de planning: 

 

1) 2 groepen 1 ochtend: groep 1-2 het verkeersproject: Ernie en de voertuiggeluiden 

Datum van uitvoering: maandagochtend 11 februari 2019 van 9.15 uur tot 10.15 uur en van 

10.45 uur tot 11.45 uur. 

 

2) 2 groepen 1 ochtend: groep 4 het verkeersproject : Broem Broem 

Datum van uitvoering: dinsdagochtend 12 februari 2019 van 9.15 uur tot 10.15 uur en van 

10.45 uur tot 11.45 uur. 

 

3) 3 groepen 1 ochtend: groep 5 Skate clinic   

Datum van uitvoering: nog onbekend ( rond de week van 11-2 t/m 15-2) 

 

4) 2 groepen 1 ochtend: groep 6 het verkeersproject: STOP AUTO 

Datum van uitvoering: woensdagochtend 13 februari 2019 van 8.45 tot 12.00 uur  

1ste groep: van 8.45 uur tot 10.15 uur   2de groep: van 10.30 tot 12.00 uur. 

 

5) 2 groepen 1 ochtend: groep 6 het verkeersproject: STOP AUTO 

Datum van uitvoering: donderdagochtend 14 februari 2019 van 8.45 uur tot 12.00uur 

3de groep: van 8.45 uur tot 10.15 uur    4de groep: van 10.30 tot 12.00 uur 

 

6) 4 groepen 1 dag: groep 7 het verkeersproject: Het dode hoek project met de vrachtauto. 

Datum van uitvoering: dinsdag 12 maart 2019 van 8.30 tot 14.45 uur 

Groep 1: van 8.45 uur tot 10.00 uur  Groep 2: van 10.30 uur tot 12.00 uur 

Groep 3: van 12.45 uur tot 13.45 uur  Groep 4: van 13.45 uur tot 14.45 uur 

 

7) 4 groepen 1 dag: groep 8 het verkeersproject: Het gebruik van de smartphone tijdens het 

fietsen. 

Datum van uitvoering: maandag 18  februari 2019 van 8.45 uur tot 14.45 uur 

Groep 1: van 8.45 uur tot 10.00 uur  groep 2: van 10.30 uur tot 11.45 uur 

Groep 3: van 12.45 uur tot 13.45 uur    groep 4: van 13.45 uur tot 14.45 uur 

 

 


