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Het verkeersonderwijs op de Radboudschool.

Binnen de school heerste onvrede over het verkeersonderwijs. De lessen werden veel uit het
boek gegeven, er werden weinig buitenlessen gepland en verkeer was iets wat binnen het
lesprogramma niet de hoogste prioriteit had.
In het schooljaar 2009-2010 zijn we gestart met het organiseren van verkeersmiddagen. Het
doel van deze middagen is om de kinderen op een actieve, gevarieerde manier bezig te laten
zijn met verkeer.
Aan het begin van het schooljaar worden 8 middagen gepland. Deze middagen worden
doorgegeven aan het MT en worden opgenomen in de jaarplanner.
Op deze middagen wordt een stukje theorie aangeboden en de kinderen gaan naar buiten.
De verkeersmethode “Wijzer door het verkeer” wordt hierbij als bronnenboek gebruikt.
Daarnaast wordt ook het internet, digibord, dvd/video en computers ingezet.
Lessen worden op diverse manieren gegeven. Er kan een klassikale instructie worden
gegeven met een buitenopdracht en een verwerking. Ook kan er gekozen worden voor een
rouleersysteem waarbij er verschillende onderdelen worden aangeboden.
Ouderhulp is een belangrijk onderdeel bij de verkeersmiddagen. Er is afgesproken dat de
lessen op verschillende dagen worden aangeboden zodat alle ouders de mogelijkheid
hebben om te helpen. Daarnaast is het belangrijk tijdig ouderhulp te regelen.
Ons onderwijs kan echter niet totaal afhankelijk zijn van ouderhulp. Afspraak is dat wanneer
er tekort aan ouderhulp is, lessen zoveel mogelijk wel doorgaan. De les wordt dan
waarschijnlijk wel anders aangeboden. Ouderhulp is slechts een middel om de lessen leuker,
intensiever en gevarieerder aan te bieden.
Bij het plannen van de verkeersmiddagen stemmen combinatiegroepen ook met elkaar af
wat er wordt aangeboden. De les hoeft niet op dezelfde middag te worden gegeven. Bij het
geven van de les in dezelfde week kan de voorbereiding wel gedeeld worden. Ook wordt het
onderwijsaanbod tussen de verschillende combinatiegroepen op één lijn gehouden. Hiermee
waarborgen we de doorgaande lijn binnen de school.
Het is belangrijk om elkaars goede ideeën te kunnen gebruiken. Daarom worden gegeven
lessen opgeslagen op de server.

