Verkeersveiligheidslabel

Beoordelingsformulier Verkeersveiligheidslabel Groningen
Naam school:
Plaats:
Datum:

Verankering in het schoolbeleid / in de
schoolorganisatie

Ster vragen

1. De school heeft VVL in het schoolplan
opgenomen en heeft in de schoolgids de
deelname aan het VVL project vermeld.

*

2. De school stelt jaarlijks een
verkeersactiviteiten planning op en deze is
verwerkt in de schoolactiviteiten.
3. De school heeft een verkeerswerkgroep
met daarin de directeur, verkeersouder
en/of teamlid. Tevens is er een toegankelijk
dossier aanwezig
4. De werkgroep onderhoudt contacten met
instanties buiten de school zoals gemeente,
politie, VVN en eventueel andere partners.

*

Subtotaal

*

Aantal te
behalen
punten
1 of 2

1 of 2

1 of 2

3

Min 2/max 6

Toelichting score

1 punt schoolplan.
1 punt schoolgids.
Voor een ster moet VVL in een van
beide benoemd worden.
Verplichte onderdelen: uit te
voeren projecten, en overige
informatie m.b.t. verkeersonderwijs
1 punt werkgroep.
1 punt dossier.
Voor een ster moet er een
werkgroep zijn.
1 punt voor overleggen gemeente
e.d.
1 punt voor regionale bijeenkomst
VVN

Behaalde
sterren

Behaalde
punten

Verkeersonderwijs in de klas

5. De school werkt in alle groepen met een
doorgaande leerlijn voor verkeersonderwijs
in alle groepen en heeft hiervoor een
actuele verkeersmethode.
6. Verkeersonderwijs staat in de wekelijkse
planning van elke groep.

Ster vragen

*

Aantal te
behalen
punten
4

*

Behaalde
sterren

Behaalde
punten

Behaalde
sterren

Behaalde
punten

Indien 1 leerjaar minder dan 1 punt
minder (groepen 1 - 2 worden
gezien als één leerjaar)
In elke groep dient verkeersles
gegeven te worden, voor de
groepen 1 en 2 zal dit veelal
thematisch zijn, dus niet wekelijks.
Dit is per leerjaar aantoonbaar per
leerjaar, anders geen ster.

7. De school zet, naast de verkeersmethode,
extra educatieve materialen in (digibord,
spellen, verkeerskalender).
8. De school neemt deel aan het theoretische
verkeersexamen van VVN.
Subtotaal

3

Min 3/max 6

Praktisch verkeersonderwijs

Ster vragen

Aantal te
behalen
punten

9. De school organiseert minstens 3
praktische verkeersactiviteiten per jaar
(bijv. fietscontrole, oversteken,
verkeersdag, verkeersweek,
fietsvaardigheidsoefeningen)
10. De leerlingen van groep 7 en/of 8 nemen
deel aan het praktisch verkeersexamen.

*
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Toelichting score

2

*

1

Toelichting score

11. Er zijn materialen aanwezig en beschikbaar
voor praktisch verkeersonderwijs.
Subtotaal

1

Verkeersveilige schoolomgeving

Ster punten

12. Er wordt aandacht besteed aan de
schoolthuisroutes van de leerlingen.
13. Er wordt aandacht besteed aan de
toekomstige schoolthuisroutes voor de
leerlingen van groep 8.
14. De school zet zich in voor een veilige
schoolomgeving.
15. De school voert overleg met de gemeente
over een verkeersveilige schoolomgeving.
16. De school spant zich in voor een
overzichtelijke en veilige uitgang.
17. Er zijn veilige routes uitgestippeld en
vastgelegd voor verplaatsingen tijdens
schooltijd.
18. Er zijn afspraken waar de fietsen gestald
kunnen worden.
19. Er zijn afspraken met ouders over het halen
en brengen van leerlingen en over het
parkeren van de auto.
Subtotaal

*

Versie januari 2016

1

1
Min 0/max
2
Aantal te
behalen
punten

Toelichting score

1

*
1
*
2

1
*

1

4

Min 3/max
6

1 punt uitgestippelde route
1 punt voor vastleggen in beleid.

Behaalde
sterren

Behaalde
punten

Betrokkenheid ouders

Ster punten

20. De ouders helpen regelmatig bij
verkeersactiviteiten.
21. De school informeert de ouders regelmatig
over verkeersveiligheid en
verkeersonderwijs (nieuwsbrief etc).
22. Er is minimaal één verkeersouder op school
actief en aangesloten bij VVN (dit kan ook
een leerkracht zijn, mits deze zichtbaar
actief is).
23. VVL staat periodiek op de agenda van de
MR of OR (kan aan een taak van OR/MR
lid gekoppeld worden)
Subtotaal

*

*

*

3
14

Totaal aantal te halen / behaalde punten en sterren
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Aantal te
behalen
punten
1

Min 0/max
1
Min 10/max
21

toelichting score

behaalde
sterren

behaalde
punten

Score overzicht
Sterren
Verankering in het schoolbeleid / in de
schoolorganisatie
Verkeersonderwijs in de klas
Praktisch verkeersonderwijs
Verkeersveilige schoolomgeving
Betrokkenheid ouders

Totale score

3

Minimaal aantal
punten
2

Maximaal aantal
punten
6

3
1
4
3

3
1
3
1

6
2
6
1

14

10

21

Behaalde
sterren

Behaalde
punten

Opmerkingen
 De school moet op alle onderdelen de minimaal aangegeven score halen. En in totaal minimaal 10 punten en maximaal 21 punten.
 De school moet op 13 van de 14 onderdelen met een ster punten scoren.
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