Aan de directie, ouderraad en verkeersouders van
alle basisscholen gemeente Steenwijkerland

Steenwijk,

Onderwerp

zaaknummer 398347
bijlagen aanmeldformulier

17 februari 2022
Uitnodiging deelname praktisch verkeersexamen 2022
Doen uw leerlingen op 28 maart mee aan het landelijk theoretisch verkeersexamen van VVN?
Zo ja, dan nodigen wij u uit om ze ook te laten meedoen aan het praktisch verkeersexamen. Een
belangrijke opstap voor uw leerlingen om na de basisschool zelfstandig naar de middelbare school te
kunnen fietsen.
Datums uitvoering praktisch verkeersexamen 2022
 donderdag 7 april in Steenwijk
 vrijdag 8 april in Vollenhove
 vrijdag 13 mei in Oldemarkt
Tijdens het praktisch verkeersexamen fietsen de leerlingen een vooraf vastgestelde route. Op een
aantal belangrijke punten langs de route staan verkeersouders en andere vrijwilligers. Zij houden een
oogje in het zeil en beoordelen het verkeersgedrag van uw leerlingen.
Voorwaarden voor deelname (ook i.v.m. coronamaatregelen)
VVN Steenwijkerland en gemeente Steenwijkerland organiseren samen het praktisch verkeersexamen.
Dit wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van provincie Overijssel.
Zonder hulp van de deelnemende scholen op de dag zelf is het niet mogelijk het praktisch
verkeersexamen te organiseren. Een harde voorwaarde voor deelname is om per school één begeleider
beschikbaar te stellen bij de start/finish, en minimaal één begeleider is de hele examendag aanwezig
voor een controlepost langs de route of voor andere ondersteuning. In Vollenhove en Oldemarkt zijn
per school twee begeleiders nodig voor een controlepost/ondersteuning omdat daar minder scholen
meedoen voor hetzelfde aantal controleposten. Uiteraard bent u vrij de begeleiding voor de dag te
verdelen over 2 personen. Ons verzoek is om dit op het aanmeldformulier te vermelden, in verband
met de instructies door de organisatie. Mocht, om welke reden dan ook, de begeleider op het laatste
moment niet kunnen dan is het aan de school om op dat laatste moment een vervanger te regelen.
Alleen met deze aanpak is het voor ons mogelijk om het praktisch verkeersexamen te organiseren.
Aanmelden uiterlijk vrijdag 4 maart 2022
Wilt u meedoen? Mail dan het bijgevoegde formulier volledig ingevuld uiterlijk vrijdag 4 maart 2022
naar geke.oosterveld@steenwijkerland.nl

Meer informatie
Alle informatie over het verkeersexamen staat ook op www.steenwijkerland.nl (‘verkeersexamen’).
Heeft u een vraag? Bel dan met ivo.helder@steenwijkerland.nl gemeente Steenwijkerland, telefoon
14 0521 of met Jelle Hoekstra, VVN Steenwijkerland, telefoon 06-83951925.

Met vriendelijke groet,

Gert Ekkelenkamp
Regisseur wegen en verkeer

