
We begeven ons elke dag in het verkeer. Daarom is het belangrijk om 
structureel aan verkeersonderwijs te doen. Met 90 jaar aan ervaring, biedt 
Veilig Verkeer Nederland een verkeersmethode voor groep 1 tot en met 8. 
Met onze doorlopende leerlijn leren kinderen om veilig deel te nemen aan het 
verkeer en worden ze voorbereid op het Nationaal VVN Verkeersexamen.

Voor groep
1 t/m 8

Bestellen

95%
van de gebruikers 
is tevreden met de 

leerlingsoftware

DUO gebruikersonderzoek
2020

VVN Verkeersmethode
Bestelinformatie schooljaar 2021 - 2022

Start ook met onze 
leerlingsoftware
Met de leerlingsoftware is de verwerking voor 
kinderen in groep 4 t/m 8 helemaal digitaal.

Leerlingen
•  maken de opdrachten zelf op een 

laptop, op eigen tempo.
•  kunnen het start� lmpje en de 

instructie� lmpjes uit de digibordles 
terugkijken en vragen laten voorlezen.

•  krijgen direct feedback op de 
gemaakte opdrachten, óók op 
open vragen.

Leerkrachten
•  hebben realtime inzicht in de 

voortgang van de kinderen. 
• zijn minder tijd kwijt aan nakijkwerk.
•  kunnen toetsen makkelijk klaarzetten 

en de resultaten bekijken.

Ga naar vvn.nl/verkeersmethode
en geef je bestelling uiterlijk 31 
juli 2021 aan ons door. Dan is de 
bestelling op tijd gereed voor het 
nieuwe schooljaar. Na 31 juli 2021 
kun je het aantal leerlingen voor 
schooljaar 2021-2022 alleen nog 
ophogen. 

Eerst een proe� icentie? 
Wil je eerst meer informatie? 
Onze schoolaccountmanager 
komt graag bij je langs en/of 
je kunt een proe� icentie nemen. 
Mail ons op administratie@vvn.nl 
voor meer informatie.

Prijzen
Groep 1 t/m 3
Je krijgt toegang tot de 
digibordlessen en de materialen 
in de VVN Verkeerspoort.

Aanschafprijs voor groep 1/2: € 179,52 per schooljaar.
Aanschafprijs voor groep 3: € 179,52 per schooljaar.

Groep 4 t/m 8
Je kiest voor de:
•  Digitale licentie: je krijgt toegang tot 

de digibordlessen en het aanvullend 
materiaal in de VVN Verkeerspoort met 
leerlingsoftware. 
Abonnementsprijs: € 6,11 per leerling per schooljaar.

•  Werkboeklicentie: je krijgt toegang tot 
de digibordlessen en het aanvullend 
materiaal in de VVN Verkeerspoort met 
papieren werkboekjes.
Abonnementsprijs: € 6,28 per leerling per schooljaar.

De genoemde bedragen zijn een totaalprijs: je krijgt hiervoor alle materialen die je nodig hebt voor leerkracht en leerling. 
De prijzen gelden voor schooljaar 2021-2022 en zijn inclusief btw, prijswijzigingen voorbehouden.
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Dit kun je klassikaal 
behandelen of de 

kinderen zelfstandig 
laten doen bij de 

digitale verwerking.

Flexibele lesopbouw

7 thema’s, 14 lessen 16 lessen

Groep 1 t/m 3
De zeven verkeersthema’s 

zijn gekoppeld aan een 
vakoverstijgend thema. Het thema 

‘oversteken’ is bijvoorbeeld 
gekoppeld aan ‘dieren’. Je kunt 

de lessen in willekeurige 
volgorde doen. Ideaal voor 

thematisch onderwijs!

Elk thema bestaat uit twee 
digibordlessen. Iedere les bevat 

een kijkplaat met verhaal en  
interactieve opdrachten. 
Voor groep 3 zijn er ook 
werkbladen beschikbaar. 

Met de VVN Situatiemaker oefen 
je verkeerssituaties in je eigen 
schoolomgeving op het digibord. 
Zo vertaal je de verkeersregels naar 
je eigen context.

Met de Zo zit dat-animaties maak je het uitleggen 
van de verkeersregels en -afspraken wel héél erg leuk.

Met de leerlingsoftware is de verwerking voor 
kinderen in groep 4 t/m 8 helemaal digitaal.

Verwerking
De opdrachten toon je eenvoudig op 

het digibord, met of zonder antwoorden. 
Kinderen maken de opdrachten digitaal 
of op papier. Bij digitale verwerking zie 
je als leerkracht direct de resultaten op 

groeps- en leerlingniveau.

Introductie
Met een prikkelend � lmpje maak je 
via een vakoverstijgend onderwerp 

een bruggetje naar de lesinhoud. 

Groep 4 t/m 8
Je doorloopt de lesfasen 
introductie, instructie, 
verwerking en evaluatie. Je 
bepaalt zelf in welke volgorde 
je deze doorloopt. Een les 
duurt ongeveer 30 minuten en is 
met aanvullend materiaal naar wens 
uit te breiden. 

Aanvullend materiaal voor groep 4 t/m 8
•  In de toetsvoorbereiding staan de belangrijkste 

begrippen, verkeersregels en -afspraken die de 
kinderen voor de toets moeten kennen. 

•   De Kiezen maar-opdrachten starten met een 
vakoverstijgende of onderzoekende vraag en 
bevatten een handig stappenplan. De kinderen 
maken de opdrachten op hun eigen niveau, dus 
prima in te zetten voor tempodifferentiatie.

•  Stimuleer ouderbetrokkenheid met de 
thuisopdracht. Bij elke twee lessen is er een 
leuke praktijkopdracht die een kind samen met 
een ouder uitvoert. De thuisopdrachten zijn 
gebundeld, zodat je ze makkelijk digitaal kunt 
delen met ouders.

Groep 4 Groep 5 & 6 Groep 7 & 8Groep 1&2 Groep 3

Evaluatie
Met de Kijk terug-quiz test je op een 
speelse manier wat de kinderen van de 
verkeersles hebben opgestoken. 

Instructie
Duidelijke leerdoelen per les met focus 
op verkeersregels, -borden en -afspraken. 
Met de verlengde instructie-opdracht 
neem je alle leerlingen mee.  
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Contact
Veilig Verkeer Nederland
088-5248800

administratie@vvn.nl

Kijk voor ons complete aanbod op vvn.nl/op-school

Praktische verkeersprojecten
Eén tot drie keer per jaar een verkeersproject met álle kinderen op je school. De keuze 
is aan jou: oversteken, een veilige � ets, of ‘op voeten en � etsen naar school’. Makkelijk 
uit te voeren voor leerkracht of (verkeers)ouder, dus het kost nauwelijks extra werk. 
     je krijgt toegang tot het online VVN Verkeersspel.
vvn.nl/praktische-verkeersprojecten

Praktijklessen
Met onze praktijklessen oefenen de 
kinderen levendig, realistisch en actief 
verkeerssituaties. Op het schoolplein, 
de gymzaal of in de aula. Een eenmalige 
aanschaf waarmee je jaren vooruit kunt, 
in alle groepen. En natuurlijk krijg je alle 
materialen, zoals een zebrapad, hesjes en 
zelfs een verkeerslicht. 
vvn.nl/praktijklessen

Dodehoekles
Om kinderen op een veilige manier te leren omgaan met grote voertuigen in het 
verkeer, kun je in groep 7 en 8 onze dodehoekles doen. Je krijgt een interactieve 
theorieles, aangevuld met een praktijklesdeel in de cabine van een vrachtauto.
vvn.nl/dodehoekles

Onze scholen zijn weer 
begonnen 
Wist je dat er vlak na de zomervakantie 
opvallend meer ongevallen plaatsvinden 
onder � etsende scholieren? Deze negatieve 
trend moeten we stoppen. Help je mee? 
Sluit je dan aan bij de bekendste campagne 
aan de start van het schooljaar.
vvn.nl/oszwb

Méér doen met verkeer
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VVN Verkeersmethode

Verzekerd van kwaliteit
Met de verkeersmethode van Veilig 
Verkeer Nederland heb je de garantie 
van kwalitatief lesmateriaal. Het 
materiaal sluit helemaal aan op de 
belevingswereld van kinderen. 

Je werkt aan de domeinen kennis, 
veiligheidsbewustzijn, vaardigheden 
en houding. Deze domeinen samen 
leiden tot verkeersveilig gedrag. En 
dat is waar het om gaat: kinderen leren 
hoe ze als voetganger, � etser en passagier de verkeersregels 
en -afspraken daadwerkelijk veilig toepassen in het echte 
verkeer. 

Volledig digitaal
•  In groep 1 t/m 3 geef je thematische 

lessen via het digibord. Voor groep 4 
t/m 8 is digitale verwerking beschikbaar. 
Gevarieerde gesloten en open 
opdrachten die de leerling op eigen 
tempo kan maken. 

•  De leerling krijgt direct feedback op 
de antwoorden. Als leerkracht zie je de 
resultaten meteen in een overzichtelijk 
dashboard. 

Realistisch
•  In de VVN Situatiemaker toon je, 

met Google Maps Street View, elke 
verkeerssituatie op het digibord. 
Hiermee bekijk en oefen je supersimpel 
met lokale verkeerssituaties.

Waarom kies je voor de VVN Verkeersmethode?

Gebruiksvriendelijk
•  Met de handleiding werk je 

eenvoudig door de les, met 
minimale voorbereiding. 

•  Aan het begin van het schooljaar 
ontvang je een jaarplanner met 
highlights en de regionale lesindeling.

Actueel 
•  Elk schooljaar krijg je nieuwe 

verkeerslessen. We verbeteren de 
inhoud op basis van feedback van 
leerkrachten en kinderen. 

Interactieve lessen 
•    Met onze lessen laat je kinderen actief

nadenken over verkeersregels, hun 
eigen gedrag en dat van een ander.


