VVN-gastlessen

De nieuwe richtlijnen
voor gastdocenten
De coronamaatregelen hebben impact op diverse

Volg het
protocol!

Voor de gastdocenten

activiteiten van Veilig Verkeer Nederland. Zo ook
op de VVN-gastlessen. Om de verspreiding van het

Algemene richtlijnen:

coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, volgen

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

we de landelijke adviezen van het RIVM en gelden er
aanvullende maatregelen.

• Kinderen onderling hoeven zich niet aan de 1,5 meter maatregel
te houden.
• Zorg voor desinfectans, wegwerpschoonmaakdoekjes en evt.
wegwerphandschoenen.

Verkeerspoort of gebruik van devices in de school:
Voor het inloggen/gebruik:
• Graag handen desinfecteren.
• Toetsenbord en muis schoonmaken met desinfectans/
wegwerpschoonmaakdoekjes.
Na het uitloggen/gebruik:

Los van onze maatregelen gelden
natuurlijk altijd de richtlijnen vanuit
het RIVM, namelijk:

Blijf thuis bij klachten

Was vaak je handen

Schud geen handen

Hoest en nies in de
binnenkant van je elleboog

Houd je altijd aan de coronamaatregelen.
Kijk voor de actuele maatregelen op rijksoverheid.nl.

• Graag handen desinfecteren
• Toetsenbord en muis schoonmaken met desinfectans/
wegwerpschoonmaakdoekjes.

Per project
Dodehoek

Van 8 naar 1 / Doe meer met MONO

Theorie:

• Overleg met de leerkracht wanneer je zaken wilt uitdelen als
werkbladen, flyers e.d. Mogelijk kunnen de kinderen deze spullen

• Overleg met de leerkracht wanneer je b.v. werkbladen, flyers e.d.
wilt uitdelen. Mogelijk kunnen de kinderen ze zelf pakken.
• Graag de geplastificeerde antwoordbladen na afloop
schoonmaken.

zelf pakken.
• De lei-pads/whiteboardjes worden niet gebruikt. De gastdocent
vraagt de leerlingen hun antwoorden op een A4 of in een schrift
te schrijven. De gastdocent vraagt de leerlingen hun handen op

Praktijk:
• We werken zoals gebruikelijk in groepjes van maximaal
5 leerlingen.
• Achter bij de vrachtauto: 5 leerlingen met een volwassene die
uitleg geeft op 1,5 meter afstand.

te steken om in gesprek te gaan over de gegeven antwoorden.
Andere optie is dat de gastdocent enkele leerlingen aanwijst.
• De afsprakenposter ondertekenen de kinderen gezamenlijk.
• Een leerling hangt deze op in de klas.

• Bij de cabine: 5 leerlingen waarvan 2 in de cabine, 1 vóór en 2
aan beide zijden van de cabine.

Zebra

• Chauffeur houdt afstand en opent en sluit de deuren.
• Laat, voordat iemand de cabine ingaat, de handen met een

• Overleg met de leerkracht wanneer je zaken wilt uitdelen als
werkbladen, flyers e.d. Mogelijk kunnen de kinderen deze spullen

desinfecterend middel schoonmaken.

zelf pakken.

• Reinig bij wisseling van de bezetting/einde les, de cabine. Denk
vooral aan: stuur, pook, instrumentendashboard, deurgrepen.

• Leerlingen laten hun tekeningen aan de gastdocent zien. Leerling
legt ze op tafel en stapt weer terug.

• Zie filmpje van TLN over coronaproof in de vrachtauto ‘Veilig op
weg! Blijf uit de dode Hoek’: (wij gebruiken geen walkie talkie,

• Gastdocent houdt afstand bij het geven van de quiz. In sommige
gevallen gebruiken gastdocenten nog de ‘neerlegzebra’.

de chauffeur geeft instructie door het open raam).

Gastdocent blijft ook dan afstand houden.

• Ter info: protocol TLN voor transportbedrijven (pdf).

Op de fiets? Even niets…
• Overleg met de leerkracht wanneer je zaken wilt uitdelen als
werkbladen, flyers e.d. Mogelijk kunnen de kinderen deze spullen
zelf pakken.
• Qua test laat de gastdocent opdracht 1a uitvoeren, elk kind kan
dit individueel doen.
• Bij overige testjes houdt de gastdocent afstand en laat deze
individueel of door kinderen onderling uitvoeren. Voorbeeld:

Veilig Verkeer Nederland

achteruit tellen terwijl er een appje wordt getypt. Dit kan de

info@vvn.nl | 088 – 524 88 00 | vvn.nl

leerling zelfstandig en op eigen smartphone doen.




• De afsprakenposter ondertekenen de kinderen gezamenlijk.
• Een leerling hangt deze op in de klas.
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