
1e graad

NAAM WAT TYPE

Extra mapje met losse bladen
Bevelen bevoegd persoon verklaring  armbewegingen a.h.v. tekeningen kopieerblad A4

De verkeersdeelnemers werkblaadje kopieerblad A4

En als er geen Politie is? werkblaadje kopieerblad A4

Ken je de verkeersborden? 2 werkblaadjes kopieerblad A4

Om over te steken essentie van de oversteekstrategie didactische poster NR 2 + infoblad

Op de stoep de stoep en het gebruik ervan didactische poster NR 1 + infoblad

Plaats een kruisje… (kruispunt) werkblaadje kopieerblad A4

Veilig of gevaarlijk? verkeersoefeningen (3-4) 2 kopieerbladen A4

Voetgangers in het verkeer waar of niet waar? kopieerblad A4

Fietscontrolekaart duidelijk overzicht met te controleren punten kopieerblad A4 R/V

Fietsen, een feest 50 folders (deze mogen WEL uitgedeeld worden!!) folder 4-luik

Fietsen in tegenrichting in eenrichtingsstraten Tips voor weggebruikers folder 3-luik

Papa, mag ik mee fietsen? Fietstips voor jonge ouders folder A5

Veilig of gevaarlijk? verkeersoefeningen (3-4)  1e en 2e leerjaar, met oplossingen voor de leerkracht 2 kopieerbladen A4 + 4 pag. oplossingen

Veilig of gevaarlijk? verkeersoefeningen (1-2)  kleuteronderwijs, met oplossingen voor de leerkracht 2 kopieerbladen A4 + 4 pag. oplossingen

Veilig op stap Te voet of per fiets, alleen of in groep Minibrochure A6

Verkeersborden Overzicht per soort Poster A1

Zet je fietshelm op! Ik ben een slimme kop… ik zet een fietshelm op! folder 3-luik

Autovrije schooldagen Een sensibiliseringsactie om milieuvriendelijk naar school te komen brochure A4

Aya Bordspel met DVD: afleveringen + Aya-lied bordspel met DVD

Boem Krasj Muzisch werken rond verkeer werkmap + CD

Brochure Verkeerseducatie met 4  posters (de 5de met de fiets klopt niet meer!! Licht?!) brochure A4

Fietsbrevet BRONS Educatief pakket; voorbereiding voor het grote fietsexamen mapje 17 x 26 cm

Fietsertjes in de dop Pedagogisch dossier brochure A4 liggend

Fietshandboek Handleiding voor de fietsers van morgen boekje A5

FietsIEfieTS over fietsbehendigheid, fietsproeven, fietsbrevet brochure A4

Het educatief schoolvervoerplan Infobrochure met bijlagen( van CD-rom) brochure A4

Het schoolvervoerplan Hoe verhoog je zelfstandige en milieuvriendelijke verplaatsingen van en naar school? brochure A4

Het verkeersboek van Kazaran met DVD: De toverdrank van Kazaran werkboekje A4 + DVD

Horen, zien en rijden Voorbereiding op verkeersvaardigheid (actief en praktijkgericht) doos met o.a. 3 spelbundels en CD-rom

Jasper helpt je veilig over Een aanzet tot het oefenen om veilig de weg over te steken prentenboekje

Je school in beweging Ideeën voor veilige en milieuvriendelijke verplaatsingen naar school brochure A4

Kijk! Een verkeersbord Meerkeuzevragen bij verkeersborden vierkante (scheur-)blok

Levende Muziek Liedjes over verkeer Liedjesboekje A5 29,5 x 28cm + CD

Meestappers Lesboekje: Rune en Elise in het verkeer (incl. doeboekje) brochure A4

Meestappersstraatje Handleiding brochure A4

Met Thomas naar de kattenraad Lees- en doeboekje voor voetgangers boekje A4

Mobilessen Concrete tips voor de leerkracht Brochure A4

Op berenjacht met de loopfiets Lesfiche: uitgewerkt loopfietsparcours met evenwichts- en stuurvaardigheidsoef. Mapje A4

Op vier drie twee wielen Concrete wegwijzers voor de leerkracht brochure A4 + CD

Prinses Binnen rent naar buiten Sprookje: meedenkboek over het verkeer boek

Scholenovereenkomst Veilig en milieuvriendelijk naar school brochure A4

Speelstraat De straat waar een kind kind kan zijn brochure A4

Te voet, op pedalen of ingestapt Praktijkgerichte verkeersmethode Kaft A4 + CD

t Straat is van iedereen Werkboek verkeerseducatie brochure A4

Val op veilig! Val veilig op! Met reflectorboekje binnenin! brochure A5

Van verkeersdag tot verkeersweek Ideeën en praktische tips brochure A4 + CD

Veilig de weg op 1 15 Thema's Mapje A4 met werkboekje

Veilig fietsen: kinderspel? Test stuurvaardigheid en oefentaken brochure 18 x 24cm liggend

Veilig leren fietsen… Stap voor stap DVD

Verkeersborden 18 stuks plastiek 20x20cm

Verkeersborden en weggebruikers Magnetisch materiaal Doos met gesorteerde zakjes (zie lijst)

Verkeersles geven, hoe doe je dat? Een gids voor (toekomstige) leerkrachten basisonderwijs DVD

Verkeersspelenset Spelfiches A4 kaft met 20 fiches

Verkeerssprookje Sprookje/Toneel DVD

Voetpoolen Veilig, weerbaar en milieuvriendelijk naar school! brochure A4

Wegwijs 1 Werkblaadjes met lesdoelen op maat werkboekje + handleiding

Wegwijs 2 Werkblaadjes met lesdoelen op maat werkboekje + handleiding

Wegwijzers 1 Verkeerslessen bij wereldoriëntatie Leerwerkboek

Wegwijzers 1 Verkeerslessen bij wereldoriëntatie Handleiding

Wegwijzers 1 Verkeerslessen bij wereldoriëntatie Oefen-CD-rom

Wegwijzers 2 Verkeerslessen bij wereldoriëntatie Leerwerkboek

Wegwijzers 2 Verkeerslessen bij wereldoriëntatie Handleiding

Wegwijzers 2 Verkeerslessen bij wereldoriëntatie Oefen-CD-rom

Zone 30 Het realiseren van een zone 30 voor een leefbare buurt brochure A4



2de graad

NAAM WAT TYPE

Autovrije schooldagen Een sensibiliseringsactie om milieuvriendelijk naar school te komen brochure A4

Brochure Verkeerseducatie met 4  posters (de 5de met de fiets klopt niet meer!! Licht?!) brochure A4

De toverdrank van Kazaran Verkeerseducatie voor voetgangertjes: een spannend verhaal en 6 verkeerslesjes DVD bij Het verkeersboek van K. (WB)

De rollergids Basistechnieken voor rollerskaters + verkeersregels voor skaters en steppers brochure A6 liggend

Fietsbrevet ZILVER Educatief pakket; voorbereiding voor het grote fietsexamen mapje 17 x 26cm

Fietsertjes in de dop Pedagogisch dossier brochure A4 liggend

Fietshandboek Handleiding voor de fietsers van morgen boekje A5

FietsIEfieTS over fietsbehendigheid, fietsproeven, fietsbrevet brochure A4

Fiets veilig vaardig leerkrachtenbrochure fietsvaardigheden brochure A4

Het educatief schoolvervoerplan brochure A4 + CD

Het schoolvervoerplan Hoe verhoog je zelfstandige en milieuvriendelijke verplaatsingen van en naar school? brochure A4

Het verkeer en ik Twee educatieve kaartspellen in één over verkeersborden Spel 1 tot 6 spelers

Het verkeersboek van Kazaran met DVD: De toverdrank van Kazaran werkboekje A4

Jasper helpt je veilig over Een aanzet tot het oefenen om veilig de weg over te steken prentenboekje

Je school in beweging Ideeën voor veilige en milieuvriendelijke verplaatsingen naar school brochure A4

Kijk! Een verkeersbord Meerkeuzevragen bij verkeersborden (derde leerjaar) vierkante (scheur-)blok

Kijk! Een verkeersbord Meerkeuzevragen bij verkeersborden (vierde leerjaar) vierkante (scheur-)blok

Kinderen op de fiets Praktische info, verkeersveiligheidstips en de wet op kindermaat Gids A4 (in rode dossiermap)

Levende Muziek Liedjes over verkeer Brochure A5 

Levende Muziek Liedjes over verkeer CD

Mobilessen Concrete tips voor de leerkracht Brochure A4

Omkijken over de linkerschouder Lesfiche fietsvaardigheid oefenen/testen Mapje A4

Scholenovereenkomst Veilig en milieuvriendelijk naar school brochure A4

Speelstraat De straat waar een kind kind kan zijn brochure A4

Te voet, op pedalen of ingestapt Praktijkgerichte verkeersmethode Kaft A4 + CD

Van verkeersdag tot verkeersweek Ideeën en praktische tips brochure A4 + CD

Veilig de weg op 2 15 Thema's Mapje A4 met werkboekje

Veilig fietsen: kinderspel? Test stuurvaardigheid en oefentaken brochure liggend

Verkeersborden Overzicht per soort Poster A1

Verkeersborden en weggebruikers Magnetisch materiaal Doos met gesorteerde zakjes (zie lijst)

Verkeersles geven, hoe doe je dat? Een gids voor (toekomstige) leerkrachten basisonderwijs DVD

Verkeersspel Als fietskoerier moet je  ook goed op de verkeersregels letten! Spel 2 tot 4 spelers (30min)

Verkeersspelenset Spelfiches A4 kaft met 20 fiches

Verkeerssprookje Sprookje/Toneel DVD

Voetpoolen Veilig, weerbaar en milieuvriendelijk naar school! brochure A4

Wegmarkering overzicht verschillende wegmarkeringen fiche A4 liggend

Wegwijs 3 Werkblaadjes met lesdoelen op maat werkboekje + (handleiding)

Wegwijs 4 Werkblaadjes met lesdoelen op maat werkboekje + (handleiding)

Wegwijzers 3 Verkeerslessen bij wereldoriëntatie Leerwerkboek

Wegwijzers 3 Verkeerslessen bij wereldoriëntatie Handleiding

Wegwijzers 3 Verkeerslessen bij wereldoriëntatie Oefen-CD-rom

Wegwijzers 4 Verkeerslessen bij wereldoriëntatie Leerwerkboek

Wegwijzers 4 Verkeerslessen bij wereldoriëntatie Handleiding

Wegwijzers 4 Verkeerslessen bij wereldoriëntatie Oefen-CD-rom

Zeppe en Zikki Hougabouga verkeerssituaties (aflevering 1-30) DVD

Zichtbaar in het verkeer Lesfiche inzicht belang veiligheid Mapje A4

Extra mapje met losse bladen
Bevelen bevoegd persoon verklaring  armbewegingen a.h.v. tekeningen kopieerblad A4

De onderdelen van een fiets werkblaadje kopieerblad A4

De spoorweg 3 werkblaadjes (eerste blad naar keuze!) kopieerblad A4

De verkeersborden vragenlijst (52 vragen) 10 kopieerbladen A4

De verkeersdeelnemers werkblaadje kopieerblad A4

En als er geen Politie is? werkblaadje kopieerblad A4

Fietser, pas op je tellen! mogelijke gevaren voor een fietser didactische poster NR 3 + infoblad

Ken je de verkeersborden? 2 werkblaadjes kopieerblad A4

Links afslaan op een kruispunt 2 manieren en hun verschillende fasen didactische poster NR 4 + infoblad

Plaats een kruisje… (kruispunt) werkblaadje kopieerblad A4

Veilig of gevaarlijk? verkeersoefeningen (5-6) 2 kopieerbladen A4

Verkeersborden vragenlijst 4 kopieerbladen A4

Voetgangers in het verkeer waar of niet waar? kopieerblad A4

Fietscontrolekaart duidelijk overzicht met te controleren punten kopieerblad A4 R/V

Fietsen, een feest 50 folders (deze mogen WEL uitgedeeld worden!!) folder 4-luik

Fietsen in tegenrichting in eenrichtingsstraten Tips voor weggebruikers folder 3-luik

Trap veilig en knap Beknopt overzicht voor de jonge fietser folder 7 x14,5cm

Val op veilig, val veilig op! Met reflectorboekje binnenin! brochure A5

Veilig op stap Te voet of per fiets, alleen of in groep minibrochure 12 x 9cm

Verkeersborden Herhalingsbundeltje 4 kopieerbladen A4

Verkeersborden Taakje 2 kopieerbladen A4

Verkeersborden Toets 2 kopieerbladen A4

Zet je fietshelm op! Ik ben een slimme kop… ik zet een fietshelm op! folder 3-luik
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Autovrije schooldagen Een sensibiliseringsactie om milieuvriendelijk naar school te komen brochure A4

De knappe trapper Gids voor jonge fietsers in het kader van het fietsbrevet gids A4 (in rode dossiermap)

De rollergids Basistechnieken voor rollerskaters + verkeersregels voor skaters en steppers brochure A6 liggend

Dode doek lesfiche mapje A4

Fietsen, een feest 50 folders (deze mogen WEL uitgedeeld worden!!) folder 4-luik

Fietsen, een feest Preventief fietsen DVD

Fietsen, een feest Handleiding bij de videofilm brochure A4

Fietsers en de wegcode Rechten en plichten van fietsers mét tips brochure A5

Fietshandboek Handleiding voor de fietsers van morgen boekje A5

FietsIEfieTS over fietsbehendigheid, fietsproeven, fietsbrevet brochure A4

Fiets veilig vaardig leerkrachtenbrochure fietsvaardigheden brochure A4

Gedrag en attitude in het verkeer lesfiche als voorbereiding op 'Grote Verkeerstoets'  5de leerjaar mapje A4

Het educatief schoolvervoerplan brochure A4 + CD

Het grote fietsexamen Handleiding  incl. 5 basisvaardigheden 15,5 x 26cm geringd + 5 oefenfiches op klembord

Het grote fietsexamen Doe-pakket A4 doos 

Het schoolvervoerplan Hoe verhoog je zelfstandige en milieuvriendelijke verplaatsingen van en naar school? brochure A4

Je school in beweging Ideeën voor veilige en milieuvriendelijke verplaatsingen naar school brochure A4

Kijk! Een verkeersbord Meerkeuzevragen bij verkeersborden (vijfde leerjaar) vierkante (scheur-)blok

Kijk! Een verkeersbord Meerkeuzevragen bij verkeersborden (zesde leerjaar) vierkante (scheur-)blok

Levende Muziek Liedjes over verkeer brochure A5

Levende Muziek Liedjes over verkeer CD

Meester, mag ik op de bel duwen? Educatief pakket voor het openbaar vervoer brochure A4 + CD

Meester op de fiets Methodiek en oefenstof voor fietsvaardigheidstraining Handleiding (in geel dossiermapje)

Meester op de fiets Fiches voor de leerlingen Werkfiches (in groen dossiermapje)

Mobilessen Concrete tips voor de leerkracht Brochure A4

More (Mobiele Reporters) Bordspel over duurzame mobiliteit Spel: max 8 groepjes van 3à4 , speelduur?

Opgepast! Dode hoek! Verkeersproject Brochure A4 lkr. + werkblaadjes A5 lln. + plan

Road Skills Mobiliteitsspel (voor jeugdverenigingen) met tips en vaardigheden Spel 6 tot 25 spelers (2u)

Scholenovereenkomst Veilig en milieuvriendelijk naar school brochure A4

Speedi Educatief computerspel over verkeer en mobiliteit CD-rom (Win.95 of Win.NT)

Speelstraat De straat waar een kind kind kan zijn brochure A4

Te voet, op pedalen of ingestapt Praktijkgerichte verkeersmethode Kaft A4 + CD

Van verkeersdag tot verkeersweek Ideeën en praktische tips brochure A4 + CD

Veilig de weg op 3 15 Thema's Mapje A4 met werkboekje

Veilig fietsen: kinderspel? Test stuurvaardigheid en oefentaken brochure liggend

Verkeer en mobiliteit Pedagogisch pakket  

Verkeer en mobiliteit Pedagogisch pakket werkboek lln.

Verkeer en mobiliteit Pedagogisch pakket 6 posters

Verkeersborden Overzicht per soort Poster A1

Verkeersborden en weggebruikers Magnetisch materiaal Doos met gesorteerde zakjes (zie lijst)

Verkeersles geven, hoe doe je dat? Een gids voor (toekomstige) leerkrachten basisonderwijs DVD

Verkeersspel Als fietskoerier moet je  ook goed op de verkeersregels letten! Spel 2 tot 4 spelers (30min)

Verkeersspelenset Spelfiches A4 kaft met 20 fiches

Voetpoolen Veilig, weerbaar en milieuvriendelijk naar school! brochure A4

Wegwijs 5 Werkblaadjes met lesdoelen op maat werkboekje + handleiding

Wegwijs 6 Werkblaadjes met lesdoelen op maat werkboekje + handleiding

Wegwijzers 5 Verkeerslessen bij wereldoriëntatie Leerwerkboek

Wegwijzers 5 Verkeerslessen bij wereldoriëntatie Handleiding

Wegwijzers 5 Verkeerslessen bij wereldoriëntatie Oefen-CD-rom

Wegwijzers 6 Verkeerslessen bij wereldoriëntatie Leerwerkboek

Wegwijzers 6 Verkeerslessen bij wereldoriëntatie Handleiding

Wegwijzers 6 Verkeerslessen bij wereldoriëntatie Oefen-CD-rom

Extra mapje met losse bladen
Bevelen bevoegd persoon verklaring  armbewegingen a.h.v. tekeningen kopieerblad A4

De onderdelen van een fiets werkblaadje kopieerblad A4

De spoorweg 3 werkblaadjes (eerste blad naar keuze!) kopieerblad A4

De verkeersborden vragenlijst (52 vragen) 10 kopieerbladen A4

De verkeersdeelnemers werkblaadje kopieerblad A4

En als er geen Politie is? werkblaadje kopieerblad A4

Fietser, pas op je tellen! mogelijke gevaren voor een fietser didactische poster NR 3 + infoblad

Ken je de verkeersborden? 2 werkblaadjes kopieerblad A4

Links afslaan op een kruispunt 2 manieren en hun verschillende fasen didactische poster NR 4 + infoblad

Plaats een kruisje… (kruispunt) werkblaadje kopieerblad A4

Veilig of gevaarlijk? verkeersoefeningen (7-8) 2 kopieerbladen A4

Verkeersborden vragenlijst 4 kopieerbladen A4

Voetgangers in het verkeer waar of niet waar? kopieerblad A4

Fietscontrolekaart duidelijk overzicht met te controleren punten kopieerblad A4 R/V

Fietsen, een feest 50 folders (deze mogen WEL uitgedeeld worden!!) folder 4-luik

Fietsen in tegenrichting in eenrichtingsstraten Tips voor weggebruikers folder 3-luik

Interactief verkeren Verkeerseducatie via afstandsleren folder A5

Trap veilig en knap Beknopt overzicht voor de jonge fietser folder 7 x14,5cm

Val op veilig! Val veilig op! Met reflectorboekje binnenin! brochure A5

Veilig op stap Te voet of per fiets, alleen of in groep minibrochure 12x9cm

Verkeersborden Herhalingsbundeltje 4 kopieerbladen A4

Verkeersborden Taakje 2 kopieerbladen A4

Verkeersborden Toets 2 kopieerbladen A4

Zet je fietshelm op! Ik ben een slimme kop… ik zet een fietshelm op! folder 3-luik


