
 
Terug te sturen per mail (pds@gob.brussels)   

 

Actieplan SVP  Schooljaar : 2017-
2018 

School: Sint Vincientiusschool  
Beeckmanstraat & Egide Van 
Ophemstraat - Ukkel 

Rekeningnummer van de school: 
BE16 7340 2315 0774 

 

Visie van de school en 
vooropgestelde 
doelstellingen.  
…………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 

Vooropgestelde 
doelstellingen 
voor dit 
schooljaar : 
 

N°1 : zelfstandigheid van de school in het schoolvervoerplan 
N°2 : school betrekken rond duurzame mobiliteit 
N°3 : de schoolomgeving ontdekken 

Doelstellingen op 
lange termijn: 
 

N°4 : Participatie rond het thema mobiliteit opzetten 
N°5 : Stimuleren van een fietscultuur 
N°6 : Ouders bewust maken van mogelijkheden en gevaren 

 STEUN 
Nr Doelstelling Voorgestelde actie Verantwoordelijke 

(naam, e-mail en tel) 
Vooropgestelde 
planning 

Materiaal, Animaties Aantallen 
Prijs (Aarzel niet om een offerte toe te voegen) 

                                                             Communicatie/Informatie 
2,4,6 Ouders informeren over duurzame 

mobiliteit, week van de mobiliteit 
en verkeersveiligheid. Met poster 
met info. Per mail en goede reacties 
gekregen van de ouders 

Klasleerkrachten + directie September Folders mivb 
A4 met uitleg hoe te gebruiken en waar te gaan halen 
Brief met picto’s door juffen gemaakt 

80x brief €0 
Posters gefinancierd door Brussels Gewest 

2,6 Informeren van de leerlingen en 
ouders over de modale verdeling 
van de school 

Klasleerkrachten, Ouderraad Maart Woonplaatsenkaarten – Ouder info brochures BIVV 2 A(0) woonplaatsenkaarten 
Digitaal 
Brochures BIVV 

2,6 Uitdelen van bereikbaarheidsfiches 
en analyse ervan 

Klasleerkrachten, Ouderraad Februari Bereikbaarheidsfiches 80 A (4) bereikbaarheidsfiches 

                                                            Sensibilisering/Educatie 
1,3 Verkeerslessen in de klas  Klasleerkrachten 

 
Heel het schooljaar 
door 

Pedagogisch materiaal van het BIVV 
 
Lesfiches VSV : Voetgangersbrevetjes en loopfietbrevetjes 

Bijlage ? 
Scan 15/1 Karla 

                                                                                                                                             https://nieuws.verkeeropschool.be/lesfiches?combine=&field_filter_value=kleuter&sort_by=created&sort_order=DESC  
1 Enquête “hoe komen jullie naar 

school?” afnemen  
Klasleerkrachten November Excel fiches en voorbeeldenquête, leerkrachten maken zelf enquêteblad voor 

ouders met picto’s 
0€ papier van de school 

3,4 Materiaal wordt uitgewisseld door 
alle klassen en er wordt ook 
samengewerkt.  Beamers worden 
gebruikt om meer kls te bereiken 
Aankoop: 
        -       Aya set box  

- Doki op wieltjes om 
loopfiets gebruik te 
stimuleren 

- Playmobil fietsen voor de 
verkeersmat  

- Prinses….. 
- Nellie & Cesar boekjes 
- BIVV – Suske en Wiske 

boekjes 
 

Klasleerkrachten K0-K1-K2-K3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L1 
Kleuters 
L1 

Februari tot Juni Gedurende deze maanden wordt het materiaal wekelijks in de klassen gebruikt 
De loopfietsen op de 2 vestigingen worden intensief gebruikt voor “Doki” en 
loopfietsbrevetjes 
Opbouwen van het “Berejacht” parcours voor afname van de loopfietsbrevetjes 
Aya liedjes en filmpjes worden gedownload en op het scherm geprojecteerd voor 
de klasjes.(Beamer) 

 
doki op wieltjes 18€+6.29€ Verzendingskosten 
 playmobilfietsen 30 fietsen  
 
 5*https://www.dreamland.be/e/nl/dl/playmobil-summer-fun-
6890-mountainbiketocht-met-bolderwagen-146035  
 
15*http://www.playmobil.be/on/demandware.store/Sites-BE-
Site/nl_BE/Search-Show?q=fiets 
149.6€ 
 
Aya set 34€ voor aya knuffel, aya lied en aya bordspel 
 
Totaal 207.89€ 
BIVV materiaal  zie verkeerslessen 
 

1,2,3,4,5,6 Participatie week van de mobiliteit 
- 3*de eerste pasjes in onze 

wijk 
- Actie verticaal parcours 
met reflectie in de trap om het 
belang van het dragen van een 
fluovest 
met “gat” in de gang om uitleg 
te geven over regels op het 

Heel de school 
K3-K2-L1 
 
K0-K1-K2 

September  
 
 
Gelamineerde verkeersborden en affiches worden gemaakt. 
Er wordt een “wegomlegging” gesimuleerd in de traphal voor de kleinsten 
Er is een activiteit in het donker om FLUO zichtbaar te maken voor de kleinsten. 
Leuk spel met zaklampen en licht/donker 

Gefinancierd door week van de mobiliteit 



 
Terug te sturen per mail (pds@gob.brussels)   

 

voetpad 
  

 
3,4,6 Actie : hoe beweeg ik me veilig op 

straat : bij uitstappen speciale 
aandacht voor de leerlingen over 
het veilig op straat bewegen.  

Heel het jaar door 
Maart voor ouders infoavond 

 Voetgangersbrevetjes: Lesjes geven en brevetjes afnemen Mei/Juni 
Juf van K0-K1 organiseren een Meestapbrevet (basis van voetgangersbrevetjes met 
ouderparticipatie) 

 

2,3 Politie op school : hoe gedraag ik me 
op straat.  

Kleuters &L1 Mei Contactgegevens : PZ5342 Kathy de Belva 02/563.97.36 
kathy.debelva.6289@police.be  
Politie dichter bij de allerkleinsten brengen 

 

                                                             Organisatie van de verplaatsingen 
3,4 Op de straat Heel de school Hele schooljaar Fluohesjes voor de allerkleinste kleuters XXS 40 XXS(kleuters) 

5 Loopfietsbrevetjes afnemen, 
oefenen voor de brevetjes en Doki 
spelletjes spelen 

Heel de school Januari-Juni 7 Loopfietsen (max 7) 1 2de hands fiets voor leerkrachten van cyclo 
1 deftig slot voor de fiets aan vast te maken (prijs 60-70) nakijken 
14 Loopfietsen (max 7) 2 vestigingen!! 

3 Wandellint zal helpen voor de 
kleuters om op uitstap te gaan 

kleuterklassen Hele schooljaar wandellint 1*50€ op ruebambelle.be  

5 Participatie meester op de loopfiets 
 

Karla Geldof Mei (afh van de 
mogelijkheid) 

Meester op die fiets materiaal ; SVS (nakijken of plaatsen) 60€ 

3,5 Pimpen van verplaatsingsmateriaal :          
- Fluohesje 
- Fiets  
- Helm 

Hele school Mei/Juni Hele themaweek opbouwen rond mobiliteit en verkeer. 
Grote afsluiting thema op vrijdag met doorschuifactiviteiten. (pimpen, parcours, 
bezoek gemotiriseerde politie, poppenkast of toneelvoorstelling 

300€ voor Pimpmateriaal voor alle leelringen (80 leerlingen) = 
3.75€ per leerling. Fluovesten : pluimen, fluoriscerende rollen, 
naaimateriaal, aankoop naai logo’s; fietsversiering.   

5,6 Pro Velo dag. Voor de ouders : hoe 
verplaats ik me met mijn kind.  

Hele school met andere scholen 
van de scholengemeenschap 

Mei Pro Velo; Tom Geens contacteren 0477/24..80.89 of Lara Soenens 0474/69.99.08  

5 Fietsparcours een aantal keer per 
jaar om de fietsbehendigheid van de 
kinderen te verbeteren . 

 

WG Verkeer Heel het schooljaar  

door 

Brussel Mobiliteit 

Toepassen van de geleerde oefeningen in de praktijk van een beschermde 
omgeving. Voorbereiding om zich op de straat te begeven.  Evenwicht en op tijd 
stoppen oefenen 

1* Verkeerparcours 

 

 

3,5 Participatie brevetten VSV : 
 

- Loopfietsbrevetten 1ste en 
2de kleuterklas  (2 klassen) 

- Voetgangersbrevet brons  
(1 klas) 

- Voetgangersbrevet zilver (1 
klas)  

 
Eigen brevet organiseren : 
 

- 1ste kleuterklas : “mee-
stap brevet” 

 

 
 
K0-K1-K2 
 
K3-L1 
 
L1 (2018-K2) 
 
 
 
 
Ouders en K0-K2 

 
 
Vanaf februari tot 
juni 
 
 
 
 
 
 
 
Mei 

 
 
https://www.verkeeropschool.be/project/loopfietsbrevet  
https://www.verkeeropschool.be/project/voetgangersbrevet-brons 
 
 
 
 
 
 
 
Oefenen met ouders en kinderen in een echte verkeerssituatie in de buurt van de 
school.  Juf bereidt voor door AYA filmpjes en spelletjes en Zeppe en Zikki liedjes 

40€ 

                                                             Infrastructuur 
5 Aanvraag fietsbox in de straat  Directie + GoodPlanet Heel het Schooljaar Gemeente.  Geen plaats door te kleine speelplaats, misschien wel mogelijk voor de 

school (voor de zone “niet parkeren vrijhouden voor leveringen. 
 

 Vergadering met de Gemeente om 
de naburige pijnpunten aan te 
duiden 

Directie + Goodplanet XX september Gemeente Ukkel, oversteekplaats in de buurt van de school op Egide Van 
Ophemstraat en om snelheid te beperken van 50km/u naar 30km/u in Egide Van 
Ophemstraat ter hoogte van de school 

 

 Kiss and ride zone Directie + goodplanet September 2018 Naar volgend schooljaar toe : nakijken of kiss and ride zone mogelijk is.  
   Handtekening directie: 

 


