
De coronamaatregelen hebben impact op diverse 

activiteiten van Veilig Verkeer Nederland. Om de 

verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk 

tegen te gaan, volgen we de landelijke adviezen van 

het RIVM en gelden er aanvullende maatregelen. 

Voor iedereen

Thuis blijven:
Als VVN-vrijwilliger/verkeersouder blijf je thuis bij 

gezondheidsklachten zoals:

• Verkoudheid

• Niezen

• Hoesten 

• Keelpijn 

• Moeilijk ademen 

• Koorts

Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen 

klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft 

iedereen in je huishouden thuis. 

Algemene richtlijnen: 

• Houd 1,5 meter afstand tussen volwassenen onderling en tussen 

volwassenen en kinderen.

• Kinderen onderling hoeven zich niet aan de 1,5 meter maatregel 

te houden.

• Zorg voor desinfectans, wegwerpschoonmaakdoekje en evt. 

wegwerphandschoenen. 

• Was je handen. 

• Schud geen handen. 

• Hoesten/niezen in de ellenboog. 

• Niet aan je gezicht zitten. 

•  Zie ook het protocol van de scholen.

 

Gebruik van schoolmaterialen, bijv. inloggen digibord 
voor het VVN Verkeersspel:  
Voor het inloggen: 

• Graag handen desinfecteren.

• Toetsenbord en muis schoonmaken met desinfectans/

wegwerpschoonmaakdoekjes. 

Na het uitloggen: 

• Graag handen desinfecteren.

• Toetsenbord en muis schoonmaken met desinfectans/

wegwerpschoonmaakdoekjes.

Praktische 
verkeersactiviteiten 
De nieuwe richtlijnen

Los van bovenstaande maatregelen 
gelden natuurlijk ook de richtlijnen vanuit 

het RIVM, namelijk:

Blijf thuis bij klachten

Hoest en nies in de  
binnenkant van je elleboog

Was vaak je handen

Schud geen handen U
N
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Per activiteit
Voor allen geldt: Zolang er geen (verkeers)ouders 

of vrijwilligers taken op school mogen vervullen, 

kunnen leerkrachten of leerlingen van groep 8 de 

activiteiten zelf begeleiden (dit gebeurt ook al 

vaak). 

Schoolpleinpakket
Er wordt standaard gewerkt met groepjes van 4-6 leerlingen (staat 

ook op de opdrachtkaarten vermeld). Indien er wel begeleiding 

door een verkeersouder/vrijwilliger of door de leerkracht zelf 

mogelijk is, dan graag deze richtlijnen uitvoeren:

• Voor het klaarzetten van het parcours graag de handen 

desinfecteren of handschoenen bij het hanteren van de 

materialen dragen. 

• Tijdens de les de materialen door de kinderen zelf laten pakken 

(hesjes, fietsen, step etc.)

• Laat de kinderen achter een streep, op een stip op de grond of in 

hoepels wachten zodat ze goed afstand kunnen bewaren.

Bij begeleiding door groep 8 leerlingen:

• Graag 3 leerlingen per groepje regelen: 1 leerling om tijdens het 

parcours te helpen, 1 leerling om de opdracht voor te lezen/uit te 

leggen en 1 leerling om bij de kinderen te staan.

• Tip: leg hierbij ook hoepels op de grond voor afstand. Dit helpt 

de groep 8 leerlingen bij het overzicht houden en de rust te 

bewaren.

VVN Verkeerspakketten

Algemeen:

• Aankondigingsposters kunnen door de leerkracht of 

verkeersouder op de schoolingangen opgehangen worden.

• Leerkracht en verkeersouder/vrijwilliger bereiden de actie voor 

en spreken af in hoeverre de verkeersouder/vrijwilliger betrokken 

kan zijn.

• Informeren van de ouders over de acties zoveel mogelijk online 

via ouderportaal, website, sociale media, nieuwsbrief ed.

• Voorbeelden hiervoor zijn te vinden op www.verkeersouders.nl/

pakketten bij het betreffende pakket.

1. VVN Verkeersspel
 

Indien gegeven door verkeersouder of vrijwilliger

Voor het inloggen: 

• Graag handen desinfecteren.

• Toetsenbord en muis schoonmaken met desinfectans/

wegwerpschoonmaakdoekjes. 

Na het uitloggen: 

• Graag handen desinfecteren.

• Toetsenbord en muis schoonmaken met desinfectans /

wegwerpschoonmaakdoekjes.

2. Veilig op de Fiets en Zichtbaarheid

Voorbereiding

• Maak ruimte voor één of meer keuringsstraten op het schoolplein. 

Zet bijvoorbeeld pionnen neer zodat duidelijk is waar de kinderen 

in de rij moeten staan.

• Wanneer je meerdere keuringsstraten maakt, zorg dan voor 

minimaal 2m ruimte.

• Zet per keuringsstraat een tafel neer waarop je het materiaal 

klaarlegt: desinfectiespray, doekjes, eventueel handschoenen, 

OK/Veilige fietsstickers en reserve fietscheckkaarten.

 

Fietskeuring

• Deel de klas in groepjes van 4-6 kinderen.

• De kinderen krijgen van de leerkracht in de klas hun fietscheck 

kaart, zetten in de klas hun naam erop en nemen de kaart en 

eigen pen mee naar buiten.

• Voor het naar buiten gaan wassen de kinderen hun handen. 

• De kinderen halen per groepje hun fiets en stellen zich op in een 

rij (of meerdere rijen als je meerdere vrijwilligers hebt). Graag één 

groepje per keuringsstraat. De rest blijft in de klas.

http://www.verkeersouders.nl/pakketten
http://www.verkeersouders.nl/pakketten


• Vrijwilliger/ouder/leerkracht die de fietskeuring uitvoert blijft 

achter de tafel en roept het eerstvolgende kind bij zich.

Fietscontrole
Eerst het kind een aantal controles zelf laten uitvoeren. Hiermee 

voorkomen we dat de vrijwilliger de handvaten en de bel 

moet aanraken. Het is ook mogelijk de bel en de handvaten te 

desinfecteren of handschoenen te dragen.

• Laat het kind op de fiets zitten om te kijken of het zadel goed is 

ingesteld.

• Laat het kind vervolgens één voor één in de handremmen knijpen 

om de remmen te testen.

• Vraag het kind om zijn bel te laten horen. 

• Hierna zet het kind zijn/haar fiets neer voor de tafel en gaat 

op ruim 2 meter van de fiets staan. Dit kun je afzetten m.b.v. 

een pion of een krijtstreep op de grond. De vrijwilliger kan nu 

om de fiets heen lopen om de keuring te doen. Daarbij vertelt 

de vrijwilliger wat hij doet. Het kind vinkt de kaart af en maakt 

aantekeningen bij gebreken.

• Als de fiets in orde is, plakt de vrijwilliger de OK-sticker op de 

fiets of legt deze op de bagagedrager.

• Vrijwilliger stapt weer achter de tafel en kind kan de fiets 

meenemen. 

• Kind brengt zijn/haar fiets terug en gaat naar de klas. Als het 

laatste kind naar binnen gaat, kan de volgende groep komen.

 

Afbouwen
Let bij het afbouwen op het schoonmaken van de gebruikte 

materialen en houdt 1,5 meter afstand.

 

NB: Mocht het lastig zijn om vrijwilligers voor de fietscheck te 

vinden, dan kunnen er ook een paar kinderen uit groep 8 als 

controleurs worden ingezet. Voor instructies kunnen je deze video 

bekijken.

3. Veilig Oversteken 

• Overleg met de leerkracht over het uitdelen van de 

ansichtkaarten voor ouders thuis. Mogelijk kun je ze op een tafel 

neerleggen zodat kinderen ze zelf afhalen.

• Er wordt standaard gewerkt met groepjes van 4-6 leerlingen 

(staat ook op de opdrachtkaarten vermeld).

Bij begeleiding door een verkeersouder/vrijwilliger of door de 

leerkracht zelf: 

• Voor het klaarzetten van het parcours graag de handen 

desinfecteren of handschoenen dragen bij het hanteren van de 

materialen. 

• Tijdens de les de materialen door de kinderen zelf laten pakken 

(hesjes, fietsen, step etc.)

• Laat de kinderen achter een streep, op een stip op de grond of in 

hoepels wachten zodat ze goed afstand kunnen bewaren.

Bij begeleiding door groep 8 leerlingen:

• Regel 3 leerlingen uit groep 8 per groepje: 1 leerling om tijdens 

het parcours te helpen, 1 leerling om de opdracht voor te lezen/

uit te leggen, 1 leerling om bij de kinderen te staan.

• Tip: leg hierbij ook hoepels op de grond voor afstand. Dit helpt 

de groep 8 leerlingen bij het overzicht houden en de rust te 

bewaren.

4. Op voeten en fietsen naar school 

• De leerkracht laat de leerlingen zelf hun stickerkaart afhalen.

• De leerkracht inventariseert ’s ochtends in de klas hoe de 

leerlingen naar school zijn gekomen.

• Elke leerling die lopend of fietsend is gekomen haalt zelf een 

sticker op.

• De leerkracht noteert op de telposter de datum, het aantal lopers 

en fietsers en de weersomstandigheden.

• Je kunt er ook voor kiezen alleen de telposter te gebruiken en de 

leerlingen als groep te belonen met een sticker per dag.

5. OK! Actie 

• Verkeersouders/vrijwilligers zijn aanwezig ter ondersteuning/

begeleiding van de leerlingen van groep 8.

• Afhankelijk van het gedrag dat je gaat belonen laat je de kaarten 

door groep 8 leerlingen uitdelen of laat je de ouders hun kaart 

zelf afhalen. De leerling houdt dan wel het gesprek op afstand 

met de ouder. De ouder kan zelf de OK kaart pakken. Leg 

bijvoorbeeld de kaarten op een tafeltje of in een mand. 

Fietskeuringen
Zie de beschrijving bij punt 2, ‘Veilig op de Fiets en Zichtbaarheid’. 

https://youtu.be/5gd2d4_rYfE
https://youtu.be/5gd2d4_rYfE

