VVN praktisch
Verkeersexamen

De nieuwe richtlijnen

Volg het
protocol!

De coronamaatregelen hebben impact op diverse

Organiseer je ook een fietscontrole?

activiteiten van Veilig Verkeer Nederland. Zo ook op

Bekijk het coronaprotocol voor de praktische

het Verkeersexamen. Om de verspreiding van het

verkeersactiviteiten.

coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, volgen
we de landelijke adviezen van het RIVM en gelden er
aanvullende maatregelen.

Materialen
• Geef iedere hulpouder een eigen hesje (graag na afloop in een
vuilniszak en wassen).
• Hulpouders gebruiken hun eigen telefoon met de controlepostapp of nemen een eigen pen mee.

Toestemming gemeente
Vraag toestemming aan de gemeente om het praktisch examen te
mogen organiseren.

• Hulpouders gebruiken eigen paraplu en klapstoeltje.
• Hulpouders nemen zelf eten en drinken mee.
• Bij gebruik klemborden, graag direct reinigen na afloop.

Opbouw
• Plaats dubbele tafels voor behoud van 1,5 meter afstand tussen
teamleden en docenten.
• Zet materialen vooraf klaar: hesjes leerlingen en ouders en
controleboekjes.
• Plaats pylonen bij start voor behoud van 1,5 meter afstand tussen
starter en leerlingen.

Gebruik je de leen-tablets van VVN?
• VVN zorgt ervoor dat de tablets en hoezen schoon zijn voordat ze
zijn uitgegeven.
• Eén persoon van de organisatie deelt de tablets aan de
controleposten bij de start van het examen uit. Hij of zij zorgt
ervoor dat de tablets zijn gedesinfecteerd.
• Eén persoon van de organisatie neemt de tablets weer aan het
einde van het examen in. Hij of zij desinfecteert de tablets weer

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

voordat ze gesynchroniseerd worden.
• Desinfecteren kan door de tablet en hoes in te spuiten met
de desinfecterende spray en vervolgens af te nemen met een
(papieren) doekje.

Uitvoering VVN praktisch Verkeersexamen
Instructie hulpouders

Blijf thuis bij klachten

Was vaak je handen

• Hulpouders houden bij verzamelen bij de startlocatie afstand van
elkaar.
• Is een ouder van een essentiële post al aanwezig, geef dan direct
uitleg voor die post.
• Teamleden die instructie geven, leggen hesje, pen, eventueel
tablet en instructieblad op de tafel.
• Teamleden laten op afstand laten zien hoe de controlepost app
werkt met 1 van de tablets.
• Aflossing hulpouders? Meld dit dan even bij de startlocatie.
• Afgeloste hulpouder brengt hesje en eventueel andere geleende

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.

materialen bij de startlocatie en geeft eventuele toelichting op
bijzonderheden.
• Aan het einde van het examen komen alle hulpouders naar de
startlocatie om de geleende materialen retour te brengen.
• Hesjes van vrijwilligers gaan in de vuilniszak die klaar hangt en
tablets/klemborden worden direct gereinigd.

Instructie leerkrachten

Aandachtspunten teamleden

• Vertrek op school bij voorkeur al in de juiste startvolgorde. De
leerlingen die als eerste starten, fietsen dus vooraan in de groep.

• Bij opbouw en afbouw graag 1,5 meter afstand bewaren.
• Na opbouw duidelijke afstemming van de taken op de bewuste

Op deze manier is de volgorde bij de startlocatie direct de juiste.
• Leerkracht neemt de leerlingenlijst met reeds ingevulde namen al
mee. Als je gebruik maakt van de controlepost-app, dan heeft de
school de lijst met namen en startnummers al ontvangen.

dag.
• Regelmatig handen wassen of desinfecteren met handgel.
• Gebruik noodtelefoon slechts door één teamlid per dag of
desinfecteer tussendoor.

• Leerkracht meldt zich bij de tent aan en geeft eventuele
wijzigingen door.

• Per dag is er één vast teamlid met de rol van vliegende keep of
desinfecteer tussendoor de vouwfiets.

• Teamlid geeft uitleg over de nummers van hesjes en legt ze op
tafel.

• Teamleden delen geen hesjes uit, nemen geen hesjes in en doen
geen reparaties aan fietsen.

• Als de startnummers nog niet bekend zijn, dan noteert de
leerkracht het juiste startnummer bij iedere leerling.

• Teamleden zorgen zelf voor eten en drinken.
• Tussendoor desinfecteren van spullen zoals klemborden.

• De leerkracht maakt een afspraak met enkele leerlingen over het
uitdelen en het verzamelen van alle hesjes. Bijvoorbeeld: laatste

Extra te regelen materialen

leerling deelt de hesjes uit en de eerste leerling verzamelt alle
hesjes na het fietsen van het examen. Zijn alle hesjes na afloop
compleet, dan retour hesjes bij de tent.
• Teamlid bespreekt met de leerkracht een goede plek waar alle
leerlingen na afloop verzamelen.

• Hesjes hulpouders: ongeveer 10 à 20 per examendag
• Extra pennen
• Handgel
• Papieren doekjes
• Desinfecterende spray
• Wegwerphandschoenen

Instructie leerlingen
• Leerlingen nemen zo min mogelijk spullen (bijvoorbeeld
rugtassen) mee. Opbergen is tijdens het examen namelijk niet
mogelijk.
• Bij aankomst blijven de leerlingen op hun fiets en houden zoveel
mogelijk de vaste volgorde aan.
• De laatste leerling pakt de stapel hesjes van tafel en deelt
deze (onder toezicht van de leerkracht) uit. Hierbij noteert de
leerkracht de juiste startnummers op de leerlingenlijst.
• De leerlingen stellen zich bij de start achter elkaar op.
• De eerste leerling houdt wat extra afstand tot de laatste leerling
van de vorige klas.
• De leerlingen houden 1,5 meter afstand tot de starter. Bij
vragen tijdens het examen houden ze 1,5 meter afstand tot de
hulpouder.
• Na het fietsen van de route leveren de leerlingen hun hesje bij de
eerste leerling in.
• De leerlingen (en leerkracht) blijven bij elkaar op de afgesproken
locatie.
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