
Een zo veilig mogelijk schooljaar, daar gaan we SAMEN voor!

De leerlingen beseffen dat ze
zonder opvallende kledij
moeilijk opgemerkt worden in
het donker 
De leerlingen weten wat ze
kunnen doen om zich
zichtbaarder te maken in het
verkeer, zowel in het donker als
overdag 
De leerlingen weten wat de
functie is van reflectoren,
fluorescerend materiaal en
verlichting op de fiets 
De leerlingen kunnen
gevaarlijke verkeerssituaties
herkennen én benoemen wat
er gevaarlijk aan is

LESDOEL?

Zichtbaarheid
boven alles!

"Jeugdige fietsers schatten hun eigen"Jeugdige fietsers schatten hun eigen  
zichtbaarheid dikwijls verkeerd in en durvenzichtbaarheid dikwijls verkeerd in en durven  

hun verlichting wel eens vergeten!"hun verlichting wel eens vergeten!"

ZIEN & GEZIEN worden
FIETSPARCOURS

Theorie/uitleg in de klas door
inspecteur (ca. 60 min.)
Preventieve controle van de
fiets a.d.h.v. een overzichtelijke
'fietscontrolekaart' (ca. 2
min./fiets). Deze kaart geeft
enerzijds de wettelijke
verplichtingen mee en
anderzijds de zaken waar je
als fietser best op let.

Enkel voor vijfdeklassers
Les wordt voorzien in de
maand oktober/november
Klaslokaal, PC (mét MP4
mogelijkheid) + beamer
vereist

INHOUD?

VOORWAARDEN?

Theorie +
fietscontrole

ZIEN & GEZIEN WORDEN

Sch  olprojecten

Op het einde van de dag zijn
alle fietsen WINTERKLAAR!



Een zo veilig mogelijk schooljaar, daar gaan we SAMEN voor!

Elke school die inschrijft, kan
het materiaal gedurende één
week gratis gebruiken
De sportdienst komt het
materiaal brengen en terug
ophalen (ook in Lierde)
De school duidt iemand aan
die verantwoordelijk is voor
het fietsmateriaal en zorgt
voor een correct gebruik
ervan

Om de fietsbehendigheid van
leerlingen te oefenen, is het nog
steeds mogelijk om een
fietsparcours te verkrijgen. 

Vanaf het schooljaar 2021 - 2022
wordt het fietsparcours (incl.
materiaal) verhuurd door de
sportdienst van stad G'Bergen:

Vanaf nu te huur
via de sportdienst
(stad G'Bergen)

FIETSPARCOURS

ZIEN & GEZIEN worden
FIETSPARCOURS

Sch  olprojecten



ZIEN & GEZIEN worden
FIETSPARCOURS

Sch  olprojecten

 ZIEN EN GEZIEN
WORDEN 

Stuur een mail naar
PZ.GbergenLierde.Verkeer@police.belgium.eu

Hoe aanvragen?

Na goedkeuring krijg je een
bevestigingsmail met alle
verdere info/praktische afspraken
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