
Uitgave van: Vebe Media
E info@vebemedia.nl
T 0610361862

JONGLeren in het verkeer
Project JONGleren in het verkeer

Mei  2015

Algemeen

Het team van Jongleren in het verkeer is in 
Gelderland, Flevoland en Brabant actief aan het 
werk bij de peuterspeelzalen, kinderdagverbli-
jven en basisscholen.
We merken dat er steeds meer samenwerk-
ing plaats vindt tussen deze organisaties. Door 
deze samenwerking komen er ook meer ouders 
op een voorlichtingsbijeenkomst. Bovendien 
hebben we de ouderbijeenkomsten verschoven 
van de avond naar de ochtend. Ook dit result-
eert in een groter bereik van ouders. De praktijk 
leert dat de kinde-ren in de ochtend worden 
weggebracht door hun ouders.  Deze kunnen 
dan aansluitend de presentatie van Jongleren in 
het verkeer bijwonen. Na afloop zijn er werkjes 
en foto’s in de klas te bezichtigen en geven de 
kinderen verkeerslesjes aan hun ouders.

Presentatie
Naar aanleiding van het onderzoek gehouden 
door VVN, waaruit blijkt dat ouders steeds 
minder met hun kinderen oefenen in het ver-
keer, geven wij hier nu tijdens de presentatie 
nog meer aandacht aan.  Door inzicht te geven 
in de belemmeringen van jonge kinderen (item 
tijdens presentatie) worden ouders gemo-
tiveerd om op de juiste wijze te oefenen met 
hun kind in het verkeer. Ook geven we tijdens 
presentaties op basisscholen aandacht aan 

het haal-en brenggedrag van ouders. Kleu-
terleidsters geven aan dat  ouders vaak aan 
de overkant van de weg gaan staan en zo een 
gevaarlijke situatie creëren.  
We merken wel dat het straatbeeld in de film-
pjes van de presentatie verouderd is (filmpjes 
zijn gemaakt in 1995 en 2005). Ter zijner tijd zou 
het goed zijn om korte nieuwe filmpjes te mak-
en waarin we dan ook de nieuwste inzichten 
kunnen meenemen.

Materiaal Jongleren in het verkeer
De themakisten hebben nieuw krijt, waarmee 
beter een parcours getekend kan worden. Ook 
is er nu een houten memospel in de kleuterkist 
en alle kisten hebben een verkeersbordenset 
gekregen. Foto verkeersborden De kinderen 
leren dan vooral het ‘pas op` en ‘mag niet̀  
bord door middel van pictogrammen die bij 
hun belevingswereld horen. Vanaf groep 3 is 
er verkeersbordenkennis, de kleuters kennen 
dan al de vormen van de borden. Zo blijven we 
Jongleren in het verkeer vernieuwen.




