SCHOOLPOORTQUIZ
Infofiche pakket Schoolpoortquiz
Verkeerseducatie is een gedeelde taak, zowel de school als de ouders kunnen hun steentje bijdragen. Maar kennen de volwassenen
de regels zelf wel? Met de Schoolpoortquiz komen we dat te weten!
Bovendien genieten de kinderen van een mooie beloning als de ouders het juiste antwoord geven op de vragen.

Veel succes met de Schoolpoortquiz!
Aan de slag met dit pakket
Vooraf

1. 	Leg een datum vast. Kondig de actie vooraf aan
via de kinderen, het schoolblad, de nieuwsbrief,
de website, de facebookpagina, … van de school.
2. 	Spreek met de school/directie de beloning af: als
bijvoorbeeld 75% van de ouders juist antwoordt
op de vraag of vragen van de Schoolpoortquiz,
dan krijgen de leerlingen een beloning. Dat kan
zijn: geen huiswerk, extra speeltijd, meer knutseltijd, muziek op de speelplaats, wieltjes op de
speelplaats, … Noem maar op. Alles is mogelijk,
maar als school kiezen jullie zelf de beloning.
 reng de leerlingen op de hoogte van deze actie.
3. B
4. Kies de vraag die je wil stellen op de dag van de
actie.

De dag zelf

1. 	Hang een van de beschrijfbare posters op een
plek waar alle ouders hem zeker zien.
 tel de vraag aan de ouders. Geef de ouders een
2. S
balpen of stift en laat hen een streepje zetten
onder het antwoord waarvan zij denken dat het
juist is.
 ertel hen nadien meteen wat het juiste ant3. V
woord is. Dat staat weergegeven op het flapje
onderaan de poster.
4. 	Maak het juiste antwoord bekend door de flap
onderaan de poster om te plooien, je vindt er ook
extra feedback bij. Tel het aantal stemmen onder de twee antwoordmogelijkheden en noteer
op de poster hoeveel ouders het juist hadden.
Communiceer het resultaat naar de kinderen en
de ouders. Je kan de poster een dag laten hangen
aan de schoolpoort.

Je kan deze actie tot wel 30 keer herhalen. Wanneer je dat doet,
kies je zelf. Het vergt amper voorbereiding, het duurt niet lang en de
kinderen zullen de beloning fantastisch vinden.
Je kan bij het afnemen van de quizzen op verschillende manieren
variëren, bijvoorbeeld in het aantal keer, hoeveel dagen achter elkaar of het aantal vragen die ouders kunnen beantwoorden. Enkele
voorbeelden:
n Je beslist om de actie te doen gedurende één week. Je kiest elke
dag een andere vraag uit de reeks. Alle ouders beantwoorden
per dag dezelfde vraag.
n Je houdt aan het begin en het einde van het schooljaar twee
verkeersweken, waarbij je elke dag een andere vraag stelt.
n Elke laatste maandag van de maand bied je de schoolpoortquiz
aan. De ouders kunnen telkens kiezen uit twee vragen. Het
resultaat wordt de volgende dag bekend gemaakt. Elke maand
zijn er andere vragen.
n …

