Invulfiche Verkeersweek
Om de samenwerking in het kader van de Verkeersweek vlot te laten verlopen, vragen wij je om dit document ten laatste één maand voor de komst van onze lesgevers aan de VSV te bezorgen. Vul het uurrooster voor elke geboekte dag volledig in en vul de nodige informatie aan.

Contactgegevens aanvrager
Vul hieronder de gegevens in van de contactpersoon voor de VSV. Omdat onze lesgevers en
vrijwilligers met heel wat materialen naar de school komen, rijden zij liefst rechtstreeks naar de
schoolpoort. Mocht die op een ander adres liggen, gelieve dat aan te geven.

Aanvrager
Naam aanvrager:
Adres waar de Verkeersweek doorgaat:
Facturatieadres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Contactpersoon
Naam:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Algemene opmerkingen:

Stationsstraat 110, 2800 Mechelen 015 44 65 50 - info@vsv.be - vsv.be

Benodigde ruimtes + info per workshop
Hieronder kan je per workshop terugvinden welke ruimtes en eventuele materialen de school moet
voorzien om de workshop te kunnen organiseren. Voor iedere workshop geldt bovendien dat de lesgevers en/of leerlingen moeten kunnen beschikken over een goede internetverbinding (WiFi). Bij sommige
workshops vragen we je ook om nog wat extra informatie te geven. Beantwoord hiervoor de vragen in
de daarvoor bestemde kaders.
Vink de workshops die je geboekt hebt en beantwoord de eventuele aanvullende vragen.

1.
•
•
•
•

2.
•
•
•

Fiets onder controle

Geboekt?		

Ja

Neen

Twee (ruime) lokalen, bij voorkeur op het gelijkvloers.
Projectiescherm/monitor waarop laptop lesgever kan worden aangesloten.
Ruim voldoende buitenruimte (minstens 20 x 20 meter) voor het uitvoeren van de fietsopdrachten
(bv. deel van de speelplaats).
Fietsen, bij voorkeur voor iedere leerling één fiets. Dit kan door de leerlingen op te roepen zoveel
mogelijk met de fiets te komen of door als school zelf te voorzien in fietsen.

Gevaarherkenning & dode hoek

Geboekt?

Ja

Neen

20 x 20 meter voor een bestelwagen. De ruimte moet hele dag afgebakend zijn en binnen een
straal van 20 meter moet er stroomvoorziening zijn (bv. deel van de speelplaats).
2 lokalen met banken en stoelen. Bij voorkeur liggen deze lokalen bij elkaar en zijn ze makkelijk te
bereiken vanaf de bestelwagen.
Projectiescherm/tv waarop de laptop van de lesgever kan worden aangesloten.

Extra informatie Gevaarherkenning & dode hoek
Tijdens deze workshop worden VR-brillen ingezet. Dit onderdeel wordt begeleid door
VSV-vrijwilligers. Gelieve onderstaande vragen in te vullen als dit thema gekozen hebt:
Kunnen jullie voor de vrijwilligers een parkeerplaats in de buurt van de school voorzien? Zo ja, waar?

Ja

Neen

Kunnen jullie een (broodjes)lunch te voorzien? Zo ja, waar kunnen zij deze lunch ophalen?

Ja

3.
•
•
•

Neen

Risico’s en ongevallen

Geboekt?

Ja

Neen

Twee (ruime) lokalen met banken en stoelen. Deze lokalen liggen bij voorkeur bij elkaar.
Turnzaal, refter of andere grote polyvalente zaal. De ruimte moet geschikt zijn om met een volledige
klas te oefenen met reanimatiepoppen.
Projectiescherm/tv per lokaal waarop de laptop van de lesgever kan worden aangesloten.
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4.
•
•
•

Geboekt?

Mobiliteit

Ja

Neen

Twee lokalen met banken en stoelen.
Projectiescherm/tv waarop de laptop van de lesgever kan worden aangesloten.
Computers of laptops voor de leerlingen (zie het blokje met extra informatie hieronder).

Extra informatie Mobiliteit: ICT-mogelijkheden
De workshop Mobiliteit bevat digitale onderdelen. Hiervoor dienen de leerlingen te beschikken over
een computer of laptop.
Gelieve onderstaande vragen in te vullen als dit thema gekozen hebt:
Beschikt jouw school over een computerlokaal of laptops die de leerlingen kunnen gebruiken?

Ja

Neen

Zo ja, kan dit ook voor twee groepen tegelijk?

Ja

Neen

Zo nee, voor hoeveel leerlingen zou het dan wel lukken? (min. 1 klas)

5.
•
•

Getuigen onderweg

Geboekt?

Ja

Twee lokalen met banken en stoelen. Deze lokalen liggen bij voorkeur bij elkaar en zijn
rolstoeltoegankelijk. Een andere rolstoeltoegankelijke ruimte volstaat ook.
Projectiescherm/monitor waarop de laptop van de lesgever kan worden aangesloten.

Extra informatie Getuigen onderweg
De getuigenis in deze workshop wordt gegeven door een externe getuige en buddy. Graag gaan wij
zorgvuldig en respectvol met deze getuigen om. Wij vragen je dan ook om het volgende te voorzien:
•
•
•
•
•
•

Parkeerplaats, zo dicht mogelijk bij de school.
Middagmaal voor de getuige en buddy (bv. broodje)
Begeleiding vanaf de ingang van de school tot aan het lokaal waar de getuigenis wordt gegeven.
PC met boxen en beamer
Glazen en water
Rolstoeltoegankelijk toilet

Graag zouden we volgende informatie nog ontvangen wanneer jullie hebben gekozen voor dit thema:
Is het gelukt om een aanvraag voor een getuige in te dienen bij de organisatie Getuigen Onderweg?

Ja

Neen

Waar kunnen de getuigen en buddies hun lunch ophalen?
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Neen

6.
•
•
•

De auto: meer dan je rijbewijs

Geboekt?

Ja

Neen

Twee lokalen met banken en stoelen. Deze lokalen liggen bij voorkeur bij elkaar.
Projectiescherm/monitor waarop de laptop van de lesgever kan worden aangesloten.
Wanneer extra onderdeel Tuimelwagen geboekt:
• Het terrein moet groot genoeg zijn, minstens 7 x 15 meter of ca. 100 m², vrij van obstakels,
vlot bereikbaar en met voldoende manoeuvreerruimte.
• Je voorziet deze specifieke stroomvoorziening: 1 monofase 230 V, 32 A, binnen een straal
van 25 meter op een apart circuit, zodat er zich geen stroompannes kunnen voordoen.
• De vrije hoogte (binnen) en de toegang (poort/ gebouw) is minimaal 4,5 meter.
• Het terrein en de opritten moeten 100% vlak en verhard zijn (geen helling).
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Uurrooster Verkeersweken
Hoe vul je het rooster in:
Selecteer de datum
Selecteer een thema
Geef het begin- en einduur van elke workshop aan. De workshops
vinden plaats tijdens het 2e – 4e lesuur en het 5e – 7e lesuur.
4
Vul de lokalen of (buiten)locaties in waar de workshop zal plaats
vinden. In de pagina’s hiervoor vind je per workshop een overzicht
van de nodige ruimtes en het te voorziene materiaal.

5.

Vul per workshop de volgende informatie aan:
5
De naam van de klas of een groepsnummer.
5
Het aantal leerlingen - per workshop worden er 2 groepen
gevormd van maximaal 25 leerlingen per groep. In totaal
kunnen dus maximaal 50 leerlingen tegelijk deelnemen aan
een voor- of namiddag.
5
De begeleidende leerkracht. Iedere groep dient verplicht één
begeleidende leerkracht te hebben.
Geef aan wanneer de middagpauze start en eindigt
a
b

c

6

Maandag
DATUM:
OMSCHRIJVING

THEMA:

TIJDEN

Fiets onder controle
LOKALEN/LOCATIES
KLAS(SEN)/
AANTAL LEERLINGEN
GROEPSNUMMER(S)
(MAX. 25)
LESUUR 1: VOORBEREIDING EN KLAARZETTEN MATERIALEN DOOR LESGEVERS

WORKSHOP
VOORMIDDAG

MIDDAGPAUZE VAN

TOT

WORKSHOP
NAMIDDAG

LESUUR 8: OPRUIMEN EN AFBRAAK MATERIALEN

Opmerkingen of vragen?
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NAAM BEGELEIDENDE
LEERKRACHT(EN)

Dinsdag
DATUM:
OMSCHRIJVING

THEMA:
TIJDEN

Fiets onder controle

LOKALEN/LOCATIES

KLAS(SEN)/
AANTAL LEERLINGEN
GROEPSNUMMER(S)
(MAX. 25)
LESUUR 1: VOORBEREIDING EN KLAARZETTEN MATERIALEN DOOR LESGEVERS

WORKSHOP
VOORMIDDAG

MIDDAGPAUZE VAN

TOT

WORKSHOP
NAMIDDAG

LESUUR 8: OPRUIMEN EN AFBRAAK MATERIALEN

Opmerkingen of vragen?
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NAAM BEGELEIDENDE
LEERKRACHT(EN)

Woensdag
DATUM:
OMSCHRIJVING

THEMA:
TIJDEN

Fiets onder controle

LOKALEN/LOCATIES

KLAS(SEN)/
AANTAL LEERLINGEN
GROEPSNUMMER(S)
(MAX. 25)
LESUUR 1: VOORBEREIDING EN KLAARZETTEN MATERIALEN DOOR LESGEVERS

WORKSHOP
VOORMIDDAG

MIDDAGPAUZE VAN

TOT

WORKSHOP
NAMIDDAG

LESUUR 8: OPRUIMEN EN AFBRAAK MATERIALEN

Opmerkingen of vragen?
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NAAM BEGELEIDENDE
LEERKRACHT(EN)

Donderdag
DATUM:
OMSCHRIJVING

THEMA:
TIJDEN

Fiets onder controle

LOKALEN/LOCATIES

KLAS(SEN)/
AANTAL LEERLINGEN
GROEPSNUMMER(S)
(MAX. 25)
LESUUR 1: VOORBEREIDING EN KLAARZETTEN MATERIALEN DOOR LESGEVERS

WORKSHOP
VOORMIDDAG

MIDDAGPAUZE VAN

TOT

WORKSHOP
NAMIDDAG

LESUUR 8: OPRUIMEN EN AFBRAAK MATERIALEN

Opmerkingen of vragen?
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NAAM BEGELEIDENDE
LEERKRACHT(EN)

Vrijdag
DATUM:
OMSCHRIJVING

THEMA:
TIJDEN

Fiets onder controle

LOKALEN/LOCATIES

KLAS(SEN)/
AANTAL LEERLINGEN
GROEPSNUMMER(S)
(MAX. 25)
LESUUR 1: VOORBEREIDING EN KLAARZETTEN MATERIALEN DOOR LESGEVERS

WORKSHOP
VOORMIDDAG

MIDDAGPAUZE VAN

TOT

WORKSHOP
NAMIDDAG

LESUUR 8: OPRUIMEN EN AFBRAAK MATERIALEN

Opmerkingen of vragen?
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NAAM BEGELEIDENDE
LEERKRACHT(EN)

