
Aanleiding en doel van de actie
Om de veiligheid van kinderen in het verkeer te vergroten, is 
het nodig dat iedereen zich aan de verkeersregels houdt en 
rekening houdt met elkaar. Gelukkig doen we het met elkaar 
vaak al heel goed. Belangrijk om ook dáár aandacht aan te 
geven. Het is veel leuker om te zien en horen wat er allemaal 
goed gaat en dit te stimuleren dan aan wat er nog niet goed 
gaat. Dit doe je met een positieve benadering; het belonen 
van goed gedrag.

Met een OK! actie geef je positieve aandacht aan veilig 
verkeersgedrag! Je kunt hier bij denken aan:
1. parkeergedrag van halende en brengende ouders;
2. veilig vervoer van kinderen in de auto of op de fiets (denk 

aan gordelgebruik of kinderzitje);
3. juiste gebruik van een Kiss & Ride zone;
4. hanteren van de juiste snelheid;
5. met z’n tweeën naast elkaar fietsen;
6. MONO fietsen of autorijden: zonder het gebruik van de 

telefoon;
7. lopen of fietsen naar school.
Kies voor een situatie die bij jullie school past.

Voor wie is de actie bedoeld?
• Kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool
• Ouders/verzorgers
• Buurtbewoners

Planning en duur van de actie
Deze actie kan het hele jaar worden ingezet. Kies de meest 
geschikte periode voor jou en de school. De duur bepaal 
je ook zelf. Variërend van een bliksemactie gedurende één 
dag of een langere periode, bijv. tijdens een themaweek. 
Belangrijk is om een actie te herhalen, hierdoor slijt het 
veilige gedrag sneller en beter in.

Beschikbare materialen

OK kaarten
Bestel gratis het aantal benodigde OK kaarten via  
mijnvvn.nl. Log in met je persoonlijke inloggegevens. 
Je kunt de kaarten bestellen in sets van 50. 

Downloads op verkeersouders.nl/ok
• Kort stappenplan om je te helpen de kaartenactie op 

te zetten.
• Tekst voor in de schoolnieuwsbrief, -app of website.
• Telformulier om de effectmeting van je actie uit te voeren. 

Is het gedrag nog verder verbeterd na de OK! actie?
• Kwetsbaarheid van kinderen in het verkeer - 

ouderinformatie.
• 10 gouden tips voor een veilige schoolomgeving - 

ouderinformatie.

Organiseer de actie met (verkeers)ouders en evt. de 
leerkracht. Hij is zo makkelijk opgezet dat je in principe geen 
hulp van de leerkracht nodig hebt. Met het stappenplan 
op de achterzijde organiseer je samen eenvoudig de 
actie! Wil je nog meer verkeersouders op school? Kijk op 
verkeersouders.nl/verkeersouderopschool.

De OK! actie
Aan de slag

https://mijnvvn.nl/19/webwinkel-verkeersouders.html?qvId=15692973&qvCrc=pcidjaiahixblaka
https://verkeersouders.nl/ok
https://verkeersouders.nl/verkeersouderopschool


Stappenplan
Voorbeeld: een Parkeeractie

Wat een drukte bij het halen en brengen rond school! 

Voetgangers, fietsers en automobilisten zoeken allemaal 

hun weg en parkeren doet iedereen het liefst vlak voor 

de ingang. Dat maakt het heel onoverzichtelijk voor 

kinderen. Door hun lengte vallen ze niet op achter of 

tussen geparkeerde auto’s en lopen hierdoor bij het 

oversteken gevaar. Bovendien hebben ze zelf weinig zicht 

op naderend verkeer als ze tussen geparkeerde auto’s door 

moeten lopen.

Meer weten over de kwetsbaarheden van kinderen in 

het verkeer? Kijk op verkeersouders.nl/ok.

Met de parkeeractie gaan de kinderen iedereen die 

goed parkeert, fietser of automobilist, bedanken met 

een duim omhoog; de OK Kaart. Hiermee kun je andere 

weggebruikers op een positieve manier inspireren hetzelfde 

te doen.

Een maand vooraf
• Overleg met school (directie/leerkracht).

• Bepaal met welke groepen je de actie gaat doen (alle 

groepen 5 t/m 8 of een deel ervan).

• Plan een datum/data in voor de actie.

• Kijk op mijnvvn.nl en bepaal welke materialen je wilt 

inzetten (afhankelijk van het onderwerp van de actie: de 

ludieke parkeerschijf, MONO leaflets, het meetbewijs).

• Download een ouderbrief en/of nieuwsartikel op 

verkeersouders.nl/ok.

  Trek hier één uur voor uit.

Een week van tevoren
• Bereid de actie voor.

• Maak duidelijke afspraken in de werkgroep wie welke 

taak heeft.

• Bespreek op welke plekken jullie de actie gaan uitvoeren.

• Check of de materialen allemaal aanwezig zijn. 

• Regel indien nodig extra ouders om de kinderen te 

helpen bij de actie.

• Print en hang de aankondigingsposters op bij de 
schoolingangen.

• Vraag of er iemand tijdens de actie foto’s wil maken. 
Vergeet niet vooraf toestemming te vragen voor het 
maken/plaatsen van foto’s.

• Laat de school de actie aankondigen via de schoolmedia.

  Trek hier één uur voor uit.

Tijdens de actie
• Maak groepjes van 4-6 kinderen en geef per groep 

duidelijk aan op welke locatie zij gaan staan en betrek 
alle kinderen uit het groepje. Zorg dat er per groepje een 
volwassen begeleider is.

• Deel de OK! kaarten uit aan de ouders die op de goede 
plek parkeren en doe dit met een uitleg, bijvoorbeeld; 
Bedankt dat je veilig parkeert voor de kinderen!

   De actie duurt ongeveer een kwartier en qua 
voorbereiding voor de leerkracht kost het ca. 5 
minuten tijd.

Na de actie
• Plaats foto’s, evt. met een kort verslag, op schoolmedia 

(website, ouderapp etc.).
• Herhaal de actie regelmatig, zo blijft er aandacht voor 

het onderwerp.

  Trek hier een half uurtje voor uit.

Succes met de actie!

Als je liever een ander thema kiest voor de actie, kun je dit 
stappenplan aanhouden als leidraad voor de door jouw 
gekozen actie.   

Tip!
Laat de kinderen uit de deelnemende groepen een 
leuke persoonlijke boodschap op de kaart zetten.
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