VVN Verkeersquiz

Spelend
leren
Dit project geeft invulling aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.
Thema: Kwetsbare en onervaren verkeersdeelnemers

Waarom

Verkeersquiz op locatie

Zelfstandige mobiliteit van kinderen, zoals zelf naar school kunnen

Op een mooie locatie ontmoeten leerlingen van 5 scholen elkaar

gaan, is belangrijk voor hun ontwikkeling. Onderzoek toont aan dat

en spelen in competitieverband de quiz tegen elkaar. Afhankelijk

de gemiddelde leeftijd waarop kinderen zelfstandig naar school

van het budget regelen we busvervoer, zorgen we voor een

gaan in de afgelopen 25 jaar is gestegen van 6 naar 8,5 jaar. Dat

hapje en een drankje en maken we er een leuk en educatief

is een negatieve tendens. Het is belangrijk dat schoolgaande

verkeersfeestje van. De leerlingen komen allemaal aan bod en

kinderen leren om zich veilig in het verkeer te bewegen. Hierbij

mogen het op een podium opnemen tegen leerlingen van andere

zijn verkeerslessen op scholen, ouderbetrokkenheid en een

scholen. Een jury beoordeelt de antwoorden. De winnaar gaat met

verkeersveilige schoolomgeving belangrijke oplossingen.

een mooie prijs naar huis.

Doelstelling en doelgroep

Verkeersquiz via een Livestream

De doelstelling van de verkeersquiz is dat leerlingen uit groep

Vanuit het eigen klaslokaal is er een ‘live’ verbinding met de

7/8 van het basisonderwijs op een dynamische, en voor

presentatoren en wordt de quiz tegen elkaar, maar op afstand

hen aantrekkelijke manier, aan de slag gaan met verkeer en

gespeeld. Het grote voordeel is dat deze variant geen reistijd kost.

verkeerslessen. Aan de hand van herkenbare verkeerssituaties

Uiteraard krijgt ook bij deze vorm de winnaar een mooie prijs.

toetsen we tijdens de verkeersquiz de verkeerskennis van groep
7/8 leerlingen. Doordat verkeersvragen in spelvorm aan bod

Een goede indruk krijgen van de VVN Verkeersquiz?

komen, leren kinderen hoe zij bewust aan het verkeer kunnen

Kijk dan hier voor een korte impressie.

deelnemen. Zowel te voet als met de fiets.

Uitvoering
De VVN Verkeersquiz bieden wij in 3 varianten aan, waarbij alle
combinaties mogelijk zijn:

Alle groep 7/8 leerlingen van het basisonderwijs kunnen aan de
verkeersquiz deelnemen.

Leerdoelen
Het doel van deze verkeersquiz is het testen van de kennis van

Online verkeersquiz

leerlingen. Denk hierbij aan kennis rondom veilig verkeersgedrag,

Scholen die aan de online verkeersquiz willen deelnemen

het kennen van verkeersborden, het kunnen toepassen van

ontvangen van Veilig Verkeer Nederland instructies hoe ze de quiz

voorrangsregels, de omgang met de dode hoek en het zorg

online in de klas kunnen spelen. Deze quiz bestaat uit 20 vragen

dragen voor zichtbaarheid. Voorafgaand aan deelname aan de

die na een korte discussie klassikaal worden beantwoord. Direct

verkeersquiz, is het belangrijk dat de leerlingen reeds over deze

na afloop van de quiz ontvangen de leerlingen feedback over hun

kennis beschikken. Het is de rol van de leerkracht om leerlingen

antwoorden.

goed voor te bereiden op de VVN Verkeersquiz.

Looptijd en evaluatie
Afhankelijk van de regio of de gemeente, is de looptijd van de
verkeersquiz het gehele schooljaar, met uitzondering van de
schoolvakanties. Na afloop leveren we een evaluatie in de vorm
van een rapportage aan de opdrachtgever op.

Meer weten?
Neem contact op met Veilig Verkeer Nederland.
info@vvn.nl | 088 – 524 88 00 | vvn.nl
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