
Wat biedt SCHOOL op SEEF voor ouders?
Binnen SCHOOL op SEEF zijn veel middelen voor ouders 
beschikbaar, uiteenlopend van advies en ondersteuning 
voor hulp- en verkeersouders tot informatie voor alle 
ouders. Deze informatie is er onder meer in de vorm 

van algemene achtergrondinformatie tot  kant-en-klare 
teksten voor ouderbrieven en schoolwebsites. Ook 
materiaal voor ouderavonden is voorhanden.

Bewuste ouder 
De ouder is altijd het grote voorbeeld van een kind, 
ook in het verkeer. Als je als ouder wilt dat je kind een 
veilig, vaardige en verantwoorde verkeersdeelnemer 
wordt, stop dan zelf ook netjes voor het rode licht en 
steek je hand uit bij het afslaan. Op school leert een kind 
de theorie en een –deels- de praktische vaardigheden. 

Maar van zijn of haar ouder leert het kind hoe het er 
werkelijk aan toe gaat in het verkeer. Een kind neemt 
bewust én onbewust veel over van het gedrag van zijn 
of haar ouders in het verkeer. En dat gaat verder dan 
voorbeeldgedrag.

1 Waar “ouders” staat worden ook verzorgers bedoeld.

“KINDEREN HEBBEN RECHT OP EEN VEILIGE, ZO ZELFSTANDIG MOGELIJKE DEELNAME AAN HET VERKEER” 
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SCHOOL op SEEF is hét programma in Zuid-Holland 
voor een goede aanpak van verkeersveiligheid 
en verkeerseducatie aan kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Hier worden kinderen in 
een veilige omgeving op een eigentijdse manier 
begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam 
veilige weggebruikers.  Samenwerken binnen een 
gemeenschappelijk belang staat binnen SCHOOL op 
SEEF centraal. De verkeersveiligheid van kinderen is 
immers een gedeelde verantwoordelijkheid.



Wat doet een ouder?
SCHOOL op SEEF richt zich zowel op de 
school als de gemeente én de ouders. 
Voor deze groepen biedt SCHOOL op SEEF 
producten en materialen om te werken 
aan de verkeersveiligheid voor het kind. 
Ouders kunnen een actieve rol binnen 
SCHOOL op SEEF spelen door:

>
- thuis veel met hun kind te oefenen, de eerste rondjes in de wijk te 
 fietsen, te leren uitkijken bij het oversteken, uit te leggen wat er in 
 verkeer gebeurt en welke verkeersborden er zijn, etc;
- het goede voorbeeld te geven aan het eigen kind en andere 
 kinderen;
- te zorgen, dat een veilige fiets en de juiste beveiligingsmiddelen 
 worden gebruikt, zowel door het kind als door de ouder zelf;
- zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te gaan;
- als hulpouder op school de leerkracht of de verkeersleerkracht te 
 helpen bij de lessen, zodat de kinderen meer en beter aandacht 
 krijgen tijdens de oefeningen;
- als verkeersouder verkeersactiviteiten (helpen) organiseren zoals 
 de Dode Hoek of een fietscontroleactie uitvoeren; een verkeersouder:
 o heeft contact met de school over de structurele inbedding van 
  verkeer op school, 
 o onderneemt actie om de schoolomgeving veiliger te maken, en
 o heeft contact hierover met gemeente.
- een oudercommissie op te zetten en zo actief met de school samen 
 te werken en te communiceren over aandachtspunten en 
 activiteiten rondom de verkeersveilige school;
- aandacht aan verkeersveiligheid te geven binnen een OR of MR.

SCHOOL op SEEF werkt samen met Veilig Verkeer Nederland om 
verkeersouders te werven en te begeleiden.

fotografie: Hans van Drie en www.verkeersjuf.nl

SCHOOL op SEEF is een programma van het ROV-ZH en wordt ondersteund door alle 
regionaal samenwerkende overheden in Zuid-Holland. Meer informatie over het 
programma, de producten en de materialen vindt u op www.SCHOOLopSEEF.nl
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