VVN Verkeersmethode

Bestelinformatie schooljaar 2022 - 2023

Voor groep
1 t/m 8
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.

VVN Verkeersmethode
Waarom kies je voor onze methode?
Weinig voorbereiding
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• Met de handige lesopzet werk je zo door de
onderdelen van de les, met minimale voorbereiding.
• Je kunt de resultaten automatisch bijhouden in
Momento of ParnasSys.
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Volledig digitaal

• In groep 1 t/m 3 geef je thematische lessen
via het digibord. Voor groep 4 t/m 8 is
leerlingsoftware beschikbaar.
• Leerlingen krijgen direct feedback op de
antwoorden.
• Als leerkracht zie je de resultaten meteen in een
overzichtelijk dashboard.

Innovatief

• Nieuw! Gebruik VVN Minecraft Verkeerseducatie
als onderdeel van je verkeersles.
• In de VVN Situatiemaker toon je, met behulp van
Google Maps Street View, elke verkeerssituatie
op het digibord. Zo oefen je supersimpel met
lokale verkeerssituaties.

Nieuw! Oefenen met Minecraft
VVN Minecraft Verkeerseducatie is speciaal
ontworpen voor in de klas. Het is een manier om
dat wat kinderen leren in de lessen, veilig toe te
passen en te oefenen in een virtuele wereld.
Minecraft Education voelt heel realistisch aan en
is leuk voor de kinderen om te doen in afwisseling
met andere werkvormen. Het motiveert hen om
met verkeer bezig te zijn en legt verbinding tussen
theorie en praktijk. Kortom: een verrassende
aanvulling op je verkeersles!

Nu beschikbaar!
In schooljaar 2022-2023 is VVN Minecraft
Verkeerseducatie als onderdeel van de VVN
Verkeersmethode beschikbaar voor groep 5-6.
De werelden zijn prima geschikt om met
de bovenbouw uit te proberen. In schooljaar
2023-2024 verwachten wij dit verder uit te
breiden naar groep 7-8.
Kijk voor meer informatie op vvn.nl/minecraft.

Bestel nu via vvn.nl/verkeersmethode

70%

van de basisscholen
gebruikt de VVN
Verkeersmethode

Altijd actueel

4
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• Elk schooljaar krijg je nieuwe verkeerslessen.
We verbeteren de inhoud op basis van feedback
van leerkrachten en leerlingen.

Verzekerd van kwaliteit

• Met de VVN Verkeersmethode heb je de garantie
van kwalitatief lesmateriaal.
• De leerlingen maken opdrachten vanuit verrassende
invalshoeken en krijgen uitdagende werkvormen
voorgeschoteld die helemaal passen bij hun
belevingswereld.
• Je werkt aan de domeinen kennis,
veiligheidsbewustzijn, vaardigheden en houding.
Dit leidt samen tot verkeersveilig gedrag. Kinderen
leren zelf hoe ze als voetganger, fietser en passagier
de verkeersregels en -afspraken veilig toepassen in
het verkeer.

Flexibele lesopbouw
Groep 1 & 2

Groep 3

Groep 4

7 thema’s, 14 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.

Groep 5 & 6

Groep 7 & 8

16 lessen

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.
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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/verzorger uitvoert. De thuisopdrachten zijn
gebundeld, zodat je ze makkelijk digitaal met hen kunt delen.

Behandel de
Introductie/Instructie
of zet de kinderen
eerst zelfstandig
aan de slag.

Introductie
Met een interactieve startopdracht
activeer je de voorkennis van de
leerlingen en introduceer je het
(hoofd)onderwerp van de verkeersles.

Verwerking
De opdrachten toon je eenvoudig op
het digibord, met of zonder antwoorden.
Leerlingen maken de opdrachten digitaal
of op papier. Bij digitale verwerking zie
je als leerkracht direct de resultaten op
groeps- en leerlingniveau.

Instructie
Duidelijke leerdoelen per les met focus
op verkeersregels, -borden en -afspraken.
Met de interactieve werkvormen neem je
alle leerlingen mee.

Evaluatie
Met de (digitale) toets test je wat
de leerlingen van de verkeerslessen
hebben opgestoken.

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

Met de VVN Situatiemaker oefen je
verkeerssituaties in de buurt van de
school op het digibord.

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

• maken de digitale opdrachten op eigen tempo.
• kunnen de startopdracht en de instructiefilmpjes uit
de digibordles terugkijken.
• krijgen direct feedback op de gemaakte
opdrachten, óók op open vragen.
• kunnen de afbeeldingen vergroten en de teksten
laten voorlezen.
• kunnen werken op laptop, Chromebook of tablet.

Leerkrachten
• hebben realtime inzicht in de voortgang van
de leerlingen.

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
Keuze uit:
• Digitale licentie: je krijgt toegang tot de
digibordlessen en het aanvullend materiaal in de
VVN Verkeerspoort met leerlingsoftware.
Abonnementsprijs: € 6,52 per leerling per schooljaar.

• Werkboeklicentie: je krijgt toegang tot de
digibordlessen en het aanvullend materiaal in de
VVN Verkeerspoort met papieren werkboekjes.
Abonnementsprijs: € 6,76 per leerling per schooljaar.

Contact
Veilig Verkeer Nederland
088-5248800
administratie@vvn.nl
Kijk voor ons complete aanbod op vvn.nl/op-school

van de gebruikers
is tevreden met de
leerlingsoftware

• zijn minder tijd kwijt aan nakijkwerk.
• kunnen toetsen makkelijk klaarzetten en de
resultaten bekijken.
• kunnen de koppeling met ParnasSys en
Momento maken.

Bestellen
Ga naar vvn.nl/verkeersmethode en geef je
bestelling aan ons door. Plaats je bestelling
uiterlijk 24 juli 2022. Vanaf 25 juli kun je de
aantallen alleen nog ophogen.

Eerst een proeflicentie?
Je kan een proeflicentie nemen of maak een
afspraak met onze schoolaccountmanager.
Laat het ons weten via vvn.nl/kennismaken.

Webinar

Een voorproefje krijgen van de VVN Verkeersmethode?
Dit jaar verzorgen wij korte webinars waarin je een
kijkje neemt bij de onderdelen van de methode.
Check de data en meld je direct aan op
vvn.nl/webinar!
BJ 03-2022

De genoemde bedragen zijn een totaalprijs: je krijgt hiervoor
alle materialen die je nodig hebt voor leerkracht en leerling.
De prijzen gelden voor schooljaar 2022-2023 en zijn inclusief btw.
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Leerlingen

95%
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Met de leerlingsoftware is de
verwerking voor kinderen in groep
4 t/m 8 helemaal digitaal.
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Ook leerlingsoftware
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