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1 Inleiding
Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen hecht veel
belang aan verkeersveiligheid. Daarom worden
verkeerslessen aangeboden in het provinciaal domein
Puyenbroeck te Wachtebeke. Deze verkeerslessen
bestaan uit een theoretisch en praktisch gedeelte onder
de deskundige begeleiding van onze verkeerscoaches.
Leerlingen komen best voorbereid naar ons verkeerspark.
Op die manier kunnen de verkeercoaches het theoretische gedeelte sneller laten verlopen en kunnen de
leerlingen zo veel mogelijk op een veilige manier vertrouwd raken met allerlei verkeerssituaties.
Voor meer informatie over ons verkeerspark of andere
educatieve activiteiten staat cel Educatie je
graag te woord of kan je terecht op www.puyenbroeck.be.
Je kan ons ook bereiken op het nummer 09 342 42 17
tijdens de kantooruren of
via puyenbroeck.educatie@oost-vlaanderen.be.

2 Gerelateerde onderwijsdoelen lager onderwijs
Mens en maatschappij lager onderwijs – Ruimte
Verkeer en mobiliteit
De leerlingen
4.15
		
		

beschikken over voldoende reactiesnelheid, evenwichtsbehoud en gevoel voor coördinatie en ze
kennen de verkeersregels voor fietsers en voetgangers, om zich zelfstandig en veilig te kunnen
verplaatsen langs een voor hen vertrouwde route.

4.16 tonen zich in hun gedrag bereid rekening te houden met andere weggebruikers.

3 Verkeerspark provinciaal domein Puyenbroeck
In ons verkeerspark is er aandacht voor de vier grote groepen van verkeersborden: de gebodsborden, de
verbodsborden, de gevaarsborden en de aanwijzingsborden.
Ons verkeerspark is daarnaast uitgerust met een rotonde, een kruispunt met en zonder verkeerslichten,
een bewaakte en een niet-bewaakte spoorwegovergang, er is tevens een fietspad aangeduid door
wegmarkering of verkeersborden, een oversteekplaats voor fietsers en voetgangers, …
Onze verkeerscoaches besteden ook aandacht aan de plaats van de fietsers op de rijbaan,
de zichtbaarheid / veiligheid van de fietsers, de voorrangsregels, bevoegde personen op de rijweg, …
Ook de dodehoekproblematiek komt uitgebreid aan bod. Hiervoor hebben we sinds 2020 een uniek,
educatief speeltuig ter beschikking.
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4 Educatieve activiteit
Het programma bestaat uit twee delen:
A. Theorie
De leerlingen krijgen eerst een theorieles van de
verkeerscoaches.
Deze bestaat enerzijds uit het overlopen van de
betekenis van de verkeersborden en het opfrissen
van de belangrijkste verkeersregels (30 min).
Anderzijds wordt ook aandacht besteed aan de
dodehoekproblematiek (15 min).
Hoe beter de kinderen voorbereid zijn, hoe sneller
de coaches dit gedeelte kunnen behandelen.
De leerlingen kunnen vragen stellen en om
verduidelijking vragen.

Het dodehoekspeeltuig kan op twee manieren
worden ingezet tijdens de verkeersles:
- zelfstandig ontdekken (obv leerkracht)
- begeleid ontdekken (obv verkeerscoach)
Het infopaneel op het voertuig geeft meer uitleg
over het gebruik van het speeltuig.

B. Praktijk
Na deze theorieles kunnen de leerlingen
beginnen aan hun praktijkervaring (1 uur).
Op die manier kunnen ze veilig oefenen in
verkeerssituaties.
De groep wordt hierbij in twee gesplitst.
De ene groep start op de fiets en de andere groep
op de go-carts (wagens). Vervolgens wordt er
gewisseld. Zo bekijkt elke leerling de situatie als
fietser én als bestuurder.
De leerlingen kunnen de verkeersregels
toepassen in de praktijk en worden bijgestuurd
door de verkeerscoaches indien ze fouten maken.
Indien gewenst, kan er ook een wedstrijd
 ehouden worden. Alle leerlingen starten op het verkeerspark. Wie een overtreding begaat, moet met
g
zijn/haar voertuig aan de kant gaan. Wie het langst op het verkeerspark kan rijden, is de winnaar.

Verkeersles

5 Inschrijven
Een verkeersles kan geboekt worden via ons online inschrijvingsformulier dat je terugvindt op
www.puyenbroeck.be
In principe kunnen er max 25 lln tegelijk op het verkeerspark. Indien uw groep groter is, passen wij ons
programma op maat aan.
Richtinggevend:
Groep < 25 lln: 45 min theorie & 60 min praktijk (2 coaches aanwezig)
Groep 25-30 lln: 45 min theorie & 60 min praktijk (3 coaches aanwezig)
Groep 30-50 lln: 45 min theorie (gezamenlijk) en per groep 60 min praktijk (2 coaches aanwezig)
Indien je met meer dan 50 lln naar het verkeerspark wenst te komen, dienen wij de groep te verdelen over
de voor- en namiddag. Er kunnen max twee groepen per dagdeel op het verkeerspark. Neem gerust
contact op met de Cel Educatie voor meer info.
De verkeerscoaches zullen instaan voor een optimale begeleiding van de groep. Het aantal verkeers
coaches dat wordt ingezet is afhankelijk van de groep. Eventueel kan de hulp van de leerkracht worden
ingeroepen zodat de leerlingen voldoende aandacht kunnen krijgen.
Nadat u een bevestigingsmail heeft ontvangen, verwelkomen wij u graag in het bezoekerscentrum.
Hier zal u verdere praktische richtlijnen ontvangen over het verloop van uw programma. Vervolgens
kan u naar het verkeerspark wandelen waar de verkeerscoaches de groep zullen opwachten.

6 Praktische info
Deelnemende leerlingen worden verondersteld te kunnen fietsen. De beschikbare fietsen kunnen
worden aangepast aan de lengte van de kinderen (maat 24 inch – lengte: 130-140 cm).
Leerlingen dragen best comfortabele kledij die aangepast is aan het seizoen. Indien gewenst kunnen
ze gebruik maken van hun eigen fietshelm tijdens het praktische deel van de verkeersles.
Om alles vlot te laten verlopen, vragen we aan de begeleidende leerkrachten om onze verkeerscoaches
actief te ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het afstellen van de fietsen, tijdens het wedstrijdje enz.
Leerlingen voorzien van naamkaartjes is handig voor onze coaches.
Na afloop zal de leerkracht worden gevraagd om de verkeerscoaches en ons programma te evalueren.
Enquêteformulieren kunnen in de witte postbus in het bezoekerscentrum worden gedeponeerd.
Indien de groep later aankomt dan voorzien, kan het programma aangepast worden. Dit betekent
meestal dat het programma ingekort wordt.
Bij hevige regen beslist de leerkracht of de verkeersles al dan niet doorgaat.
Als u meer dan een week op voorhand annuleert zijn er geen kosten. Annuleert u binnen de week voor de
gemaakte afspraak zal u een annulatiekost van 50 euro aangerekend worden (tenzij u binnen hetzelfde
schooljaar een nieuwe datum vastlegt). Annuleert u de dag zelf nog, dan wordt u een kost van 50 euro/
verkeerscoach aangerekend.

