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Beste ouder
We hebben al jaren geoefend om op een veilige manier te stappen in het verkeer. Om die vaardigheden te testen organiseren
we dit jaar Het Grote Voetgangersexamen. Dat is een praktijkexamen waarin we kijken of je kind klaar is om veilig en zelfstandig in het verkeer te stappen.
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Vijf vaardigheden

Voetgangersbrevet Goud

Op school oefenen we vijf vaardigheden grondig in die we tijdens Het Grote Voetgangersexamen testen. Oefenen gebeurt
eerst op de speelplaats en daarna ook in het echte verkeer.

Na het voetgangersexamen krijgt je kind het Voetgangersbrevet
Goud. Daarop staat of je zoon of dochter geslaagd is voor Het
Grote Voetgangersexamen, of dat er toch nog werkpuntjes zijn.
Hou hier zeker rekening mee, zodat je kind nadien veilig en vaardig de straat op kan.

3

Waarom dit jaar?
Het is belangrijk om te weten dat jonge kinderen nog een aantal vaardigheden missen die vooral bij het oversteken van groot belang zijn. Zo
hebben ze moeite om tijd en ruimte juist te interpreteren en kunnen ze
bijvoorbeeld moeilijk inschatten hoe snel een auto een zebrapad nadert.
Jonge kinderen hebben een minder breed gezichtsveld en kunnen moeilijker zeggen waar geluiden vandaan komen.
Pas na voldoende training zijn kinderen klaar om zich zelfstandig te voet
in het echte verkeer te begeven. Oversteken is één van de belangrijkste
en moeilijkste vaardigheden en komt dan ook in verschillende vormen
aan bod tijdens Het Grote Voetgangersexamen.

De vijf vaardigheden zijn:
1 	rond een hindernis stappen die het

voetpad helemaal verspert;
2

oversteken op een zebrapad;

3

oversteken op de veiligste plaats;

4

oversteken op een kruispunt;

5

oversteken tussen geparkeerde auto’s.

Om je kind zo goed mogelijk voor te bereiden, is het belangrijk
dat je ook thuis aandacht besteedt aan deze vaardigheden. Je kan
dat doen elke keer je te voet met je zoon of dochter de straat op
gaat. We raden aan om ook de route van het voetgangersexamen
samen in te oefenen.

Gelieve dit kaartje in te vullen, af te scheuren en
terug te bezorgen aan de klasleerkracht aub.
Ik (ondergetekende)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,
vader/moeder van:
(naam leerling) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,

Wij wensen je samen met je kind veel stap- en oefenplezier en
alvast veel succes voor je zoon of dochter met Het Grote Voetgangersexamen.

geef hierbij de toestemming om mijn zoon/dochter te
laten deelnemen aan Het Grote Voetgangersexamen op
de openbare weg.

We danken je voor je medewerking, want jouw inzet zal je kind
helpen om een goede test af te leggen!

Datum: ������������������������������������������������������������������������������������������������������
Handtekening:

Het schoolteam
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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HELPENDE HANDEN
Ik (ondergetekende)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,
vader/moeder/grootouder van:
(naam leerling) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,
wil: o 	helpen op de dag van
Het Grote Voetgangersexamen.
Hou mij op de hoogte via e-mail:
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

of via telefoon: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Vul hier de datum van Het Grote Voetgangersexamen in en hang deze folder thuis voor je raam.
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