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Algemene mededelingen:
Voortgezet onderwijs groep 8
12-03-2019 - 17.00 tot 20.30 uur
Centrale aanmelding op de school van uw keuze
Voor leerlingen van groep 8 met een achternaam die begint met de letters A t/m K.
13-03-2019 - 17.00 tot 20.30 uur
Centrale aanmelding op de school van uw keuze
Voor leerlingen van groep 8 met een achternaam die begint met de letters L t/m Z.
24-05-2019
Bericht van aanname
Het bericht van aanname wordt door de scholen voor voortgezet onderwijs naar ouders
en leerlingen verstuurd.
17-06-2019
Kennismaking nieuwe leerlingen schooljaar 2019-2020
In deze week vindt de kennismaking van leerlingen groep 8 op scholen voor voortgezet
onderwijs in Breda plaats.

Staking 15 maart 2019
Vrijdag 15 maart a.s. is uitgeroepen tot stakingsdag voor het onderwijs. Het team van de
Elsenhof heeft besloten niet te gaan staken, maar solidair te zijn.
Niet alle bonden onderschrijven de stakingsdag omdat men nog in onderhandeling is. We
willen echter nog steeds een signaal afgeven dat we ons zorgen maken over de toekomst
van het onderwijs.
De noodzaak tot maatregelen wordt wel duidelijker. Niet alleen de griepperiode geeft aan
dat er nu al te weinig onderwijspersoneel is. Als men bedenkt dat er over zo’n vijf jaar
minstens 20% van het personeel bij SKOD met pensioen gaat, dan is de noodzaak groot
dat jonge mensen voor dit beroep gaan kiezen. De opleiding duurt al vier jaar. Het tekort
zal dan dus erg groot worden. Hoe gaat er dat uitzien…. We moeten nu al klassen gaan
samenvoegen of onderwijsassistentes alleen voor de groep zetten. Belangrijk dus dat daar
tijdig maatregelen voor genomen worden en dat het beroep wat betreft de werkomstandigheden aantrekkelijker gemaakt wordt, zodat men weer de opleiding voor
leerkracht wil gaan volgen. De steun van ouders kunnen we bij deze actie dan ook zeker
gebruiken.
15 maart gaan we geen les geven, maar zijn wij de opvang voor uw kind. U als ouders
wordt dan niet geconfronteerd met het zoeken van opvang.
Deze ochtend is er een activiteit i.s.m. de harmonie. Zij willen weer een blazersklas gaan
formeren. De leerlingen moeten dan wel inzicht hebben welke instrumenten er zijn en
wat hen aanspreekt. Met de groep 1-2-3-4 gaan we ook andere activiteiten bedenken en
natuurlijk bij lekker weer ook langer buiten spelen voor alle leerlingen.

Naschoolse activiteiten
Het gebaksplan
Op vrijdag 22 februari is de aftrap voor een nieuw en uniek project: Het gebaksplan.
Basisschool de Elsenhof heeft de primeur van het project dat heel 2019 nog door loopt. Om 12:00
uur opende de wethouder dit project op een ludieke manier.
Wat is het gebaksplan?
Leerlingen van groep 8 gaan op de laatste vrijdag van de maand bij iemand uit hun woonplaats
op visite. Zij kiezen zelf iemand om bij op visite te gaan, waarvan zij denken dat deze persoon dat
gezellig vindt. Het zou mooi zijn als dit juist iemand is waarvan het kind denkt dat diegene niet zo
vaak visite krijgt. Van te voren hebben zij een kaartje bij diegene in de brievenbus gedaan, zodat
het bezoek vooraf bekend is. De kinderen hebben thuis overlegd met hun ouders / verzorgers bij
wie zij op visite gaan. Dit adres schrijven zij op een strookje dat ze van Surplus ontvangen hebben.
Welzijnsorganisatie Surplus haalt de strookjes weer op. Op deze manier kan Surplus de
dorpsbewoners waar de leerlingen op bezoek zijn geweest na de visite nog eens benaderen en
wellicht meer voor hen betekenen.
Surplus deelde aan de leerlingen twee gebakjes uit om mee te nemen als ze op visite gaan. Zij
hopen zo op meer verbindingen in een dorp tussen inwoners onderling en de saamhorigheid in elk
dorp te stimuleren. Iedere maand is er een andere school aan de beurt. BS de Elsenhof mag dus de
aftrap verrichten.

Dit project past heel goed bij onze missie en visie:
Samen bereiken we meer!
Zoals u weet heeft de Elsenhof in zijn visie de pijlers staan:
Samen en Maatschappij. Wij dragen de gemeenschap van Wagenberg een warm hart toe
en vinden juist dat dit project jongeren en ouderen kan samen brengen.

Blazersklas
Blazersgroepje
Blazersklas:
Op vrijdag 15 maart a.s. komt harmonie OVU bij ons op school uitleg geven over muziekinstrumenten. De kinderen krijgen hier de gelegenheid om verschillende instrumenten uit te
proberen.
Na afloop kunnen de leerlingen zich opgeven om aan de blazersklas mee te doen. Dit is zes keer op
een maandagmiddag na school. Ze krijgen dan een instrument te leen en krijgen daar les over.
Vorig jaar heeft dit een aantal zeer enthousiaste nieuwe leden van OVU opgeleverd, die met veel
plezier met elkaar muziek maken.

Projecten en activiteiten:
De groepen 6/7 en 8 van de Elsenhof hebben hun eigen onderneming gestart.
Zoals in de vorige nieuwsbrief al te lezen was, laat Stichting Jong Ondernemen met behulp van hun
programma’s kinderen hun talenten ontdekken, ontplooien en ontwikkelen door een eigen
onderneming op te starten. Dit programma heeft de Elsenhof aangeboden in samenwerking met
ondernemer Menno Malta, de vader van twee van onze leerlingen op school. Hij heeft ons warm
gemaakt voor het project en vervulde een belangrijke taak: zijn kennis en ervaring werd
meegenomen en gedeeld met de leerlingen.
In teams gingen de kinderen met hun bedrijf aan de slag. Iedere leerling kreeg als directeur een
eigen stukje van het bedrijf waar hij of zij verantwoordelijk voor was. Zo waren er vijf taken per
onderneming: de financieel directeur, de marketingdirecteur, de verkoopdirecteur, de algemeen
directeur en de productiedirecteur.
10 januari jl. was er een verkoopavond voor ouders en genodigden, waaraan de ondernemers hun
producten gingen verkopen. Er was van alles te koop zoals sleutelhangers, fotolijstjes, keycords,
ijskristallen en telefoonhouders. Dit alles hadden de leerlingen gemaakt met grondstoffen die ze
hadden ingekocht. Ze kwamen aan geld d.m.v. spaargeld en ze hadden aandelen verkocht van hun
bedrijf. Om die aandelen zo goed mogelijk te verkopen, hielden ze een pitch.
Uiteindelijk gingen de kinderen de kas opmaken om te kijken of het bedrijf winstgevend
was geweest. Er moest rekening gehouden worden met salaris, huur en een deel van de winst ging
naar de aandeelhouders.
Natuurlijk was het geen echte onderneming waar we met echt geld aan de slag gingen, maar was
het fictief bizgeld. De kinderen hebben veel geleerd over alles wat er bij een onderneming hebben
komt kijken.

Carnaval op de Elsenhof.
De commissie carnaval heeft weer een mooi
programma voor carnaval voorbereid.
Om 8.30 uur gaan eerst alle leerlingen naar hun eigen
groep. Om 9.00 uur zullen Marc van de Corput en Kees
Ligthart, het duo wat de gehele ochtend de muziek en
het aan elkaar praten verzorgt, alle leerlingen ontvangen in de aula. Alle groepen hebben
iets ingestudeerd om op het podium aan de anderen te presenteren. Het team krijgt altijd

een ludieke opdracht van de ouderraad om uit te voeren. Ook de peuters komen gezellig
er even bij.
Daarna is het pauze en gaan we allen naar buiten om even af te koelen.
Na de pauze krijgen we” hoog geëerd bezoek” de grote raad van elf en de kinderraad met
de gangmakers worden voorgesteld. Uiteraard gaan we met elkaar gezellig hossen.
Er is voor de groepen 1-2-3 een spellencircuit van 3 rondes uitgezet. De bovenbouw
groepen hossen verder met een afwisseling van spelletjes quiz end. De winnaars van het
Blèr festival verzorgen ook een optreden. Als laatste gaan we met de raad van elf en alle
leerlingen hossend de carnavalsvakantie tegemoet.
Enkele huishoudelijke mededelingen:
 De leerlingen hoeven geen fruit of drinken mee te brengen deze ochtend. Hier zorgt de
ouderraad voor.
 Kleine losse attributen zoals toverstafjes, wapens, stiften, confetti en spuitbussen laten we
lekker thuis! Als er iets kwijt raakt voorkomt het verdriet. Deze mogen de dagen daarna
tijdens het carnaval in Wagenberg ingezet worden.
Tot slot wensen we iedereen een hele fijne en gezellig carnaval toe.
Heel veel leut!!

Kledinginzameling
In de vorige nieuwsbrief hebben we u gemeld dat we programmeerbare robots voor
onderbouw, middenbouw en bovenbouw hebben aangeschaft van de opbrengst van de
kledinginzameling.
Na de carnavalsvakantie willen we weer extra aandacht geven aan het
inzamelen van kleding. Waarschijnlijk gaat u, maar ook uw familie weer
eens kijken wat er weg kan van de winterkleding en wat niet meer past
van de lente-/zomerkleding. Nieuwe schoenen zijn vaak ook weer
nodig. We willen heel graag dat u de oude kleding en schoenen inlevert
op school. En heeft u helemaal de lentekriebels dan schaft misschien
wel nieuwe gordijnen aan. De oude gordijnen kunt u ook inleveren
evenals dekbedovertrekken enz.
We plannen een grote kledinginzameling in de twee weken van 18
t/m 30 maart.
Ook de kleding van de buren en van familie willen we graag ontvangen.
Om weer inzichtelijk te maken dat we veel sparen vragen we u de kleding in de aula op de
daarvoor bestemde tafel te deponeren.
Het werkt erg aanstekelijk vooral voor onze leerlingen als zij de stapel zakken zien
groeien. Ze gaan dan enthousiast ook bij opa en oma en de buren vragen of zij nog oude
kleding hebben.

Goededoelenactie het hele jaar door
We hebben drie goede doelen gekozen die ervoor gaan zorgen dat anderen het beter krijgen:
Doel 1: Mobieltjesactie stichting opkikker:
Een opkikkerdag voor chronisch zieke kinderen
Doel 2: Doppen sparen voor KIKA
Doel 3: Doppen sparen voor een geleidehond.

We sparen het gehele jaar voor deze goede doelen. In de aula op de presentatietafel
staan de kokers waar de doppen en de mobieltjes in kunnen.
Al een hele lading doppen zijn weggebracht en ook nu weer wordt er goed doorgespaard!
Hartelijk dank!!

Schaatsmiddag
Donderdag 28 februari a.s. gaan we weer met de groepen 5 t/m 8
naar de kunstijsbaan in Breda om een middagje lekker te schaatsen.
Het is heerlijk om met elkaar deze tak van sport te beoefenen.
Ouders brengen ons naar de schaatsbaan. De oudervereniging
bekostigt deze middag.

Culturele activiteiten samengesteld door cultuurspot

Groep 1-2: Muziek
Titel: “Nieuwsgierige Neus” van Philharmonie Zuid-Nederland

Datum: 30-1-2019
Er was eens een meisje, Ninus. Geen gewoon meisje, nee, een meisje met een heel
nieuwsgierige neus. Door het kiertje van haar raam hoort ze muziek die haar oren doet
tollen. Ze steekt haar neus naar buiten en luistert. ‘Dag papa, dag mama!, ik moet even
weg’. Nieuwsgierige Neus gaat op weg en komt op vreemde plekken met muziek waar je
vrolijk of droevig van wordt, ze hoort de geluiden van de drukke stad en voelt de ijzige
stilte. Dan kijkt ze achterom, haar huisje is verdwenen. Ze is verdwaald. Paniek! Tot ze
haar oren goed spitst. Ze hoort haar vader en moeder, in de verte… Het klinkt zoals thuis.
Vier musici van Philharmonie Zuid-Nederland nemen kleuters mee op deze muzikale
ontdekkingsreis. Een voorstelling die past bij de rijke fantasie van de kinderen, eenvoudig
en een beetje spannend. Net zoals in echte sprookjes loopt ook dit verhaal goed af.
Met het bijbehorende lesmateriaal komt Nieuwsgierige Neus ook in de klas. De kinderen
bekijken van tevoren in een houten vertelkastje de rijk geïllustreerde vertelplaten over de

voorstelling, op de achtergrond klinkt de muziek uit de voorstelling al vast een keer. Bij
elke vertelplaat zijn korte muziekactiviteiten beschreven, passend bij de thema’s in de
voorstelling: thuis, op straat, winterse wereld en feest. In totaal zijn er vijf vertelplaten. Op
de laatste is een overzicht van de totale reis van Ninus te zien, mooi om samen nog eens
na te genieten.

Groep 3-4: Foto/film een tentoonstelling rondtrekkend langs de scholen
Titel: “Grote Ogen”
Datum: 01-04-2019 tot 19-04-2019
Verbindend thema van de foto’s in deze tentoonstelling: het vastleggen van dingen die je met het
blote oog niet kunt zien of kleine - schijnbaar onbeduidende - dingen waar je vaak geen aandacht
aan besteedt. Tijdens het project verdiepen de leerlingen zich in de wereld van insecten. Hoe ziet
een insect eruit als je het van heel dichtbij bekijkt? En hoe ziet de wereld eruit door de ogen van
een insect? Via actieve opdrachten en getoonde kunstwerken ontdekken de leerlingen dat er
nieuwe werelden ontstaan als je voorwerpen of zelfs levende wezens van dichtbij bekijkt.

Groep 5-6: Theater gespeeld door Wie Walvis
Titel: “Blauw Gras”

Datum: 14-3-2019
Blauw Gras’ is een vrolijke voorstelling boordevol blue Grass muziek over de angst voor het
vreemde en de nieuwsgierigheid naar het onbekende.
Op een boerderij waar blauw gras wordt gemaakt wonen opa, moeder, zoon Woody en dochter
Sue. Iedere dag speelt opa op zijn banjo en zingt de familie met elkaar over het leven. Allemaal
hebben ze grote dromen, maar veel gebeurt er niet op het platteland. Op een dag wordt de familie
opgeschrikt door de komst van een vreemd huisje dat plots op het erf staat. Het ruikt ineens naar
onbekend eten en er klinkt muziek. En die muziek lijkt in niks op de blue Grass die zij altijd met
elkaar spelen. Wat zich ontspint is een spel van de familie tegenover het huis en zijn bewoner. Wie
woont daar? Wat moet dat!? Ga weg! De vreemdeling moet weten dat hij niet welkom is met zijn
gekke geluiden en gewoontes en er wordt alles aan gedaan om hem het leven op deze plek
onmogelijk te maken.

Groep 5-8: Beeldende tentoonstelling rondtrekkend langs de scholen
Titel: (on)bewoonbaar

Datum: 10-05-2019 tot 1-7-2019
Tegenwoordig is een kunstenaar allang niet meer alleen de schilder achter zijn ezel, een
fotograaf die door zijn lens tuurt of een beeldhouwer die elke dag met zijn handen in de
klei zit. Vaak zijn hedendaagse kunstenaars multi-talenten die zich op diverse manieren
uiten door het gebruik van heel verschillende materialen en technieken. Het project
‘(on)bewoonbaar’ laat leerlingen kennismaken met de hedendaagse kunstenaar Demiak
die schilder, beeldhouwer, fotograaf en tekenaar tegelijk is. Zijn kunstwerken zijn
veelzijdig in vorm en techniek. Dit project draait om drie kunstwerken en een schetsboek
van Demiak waarin huisjes centraal staan. Huisjes waarvan je je afvraagt of er nog wel
mensen wonen. In zijn kunstwerken keert één thema vaak terug: de behoefte aan
veiligheid en het hebben van een dak boven je hoofd. Door middel van diverse actieve
opdrachten ontdekken de leerlingen, met hun neus boven op de kunstwerken, steeds
nieuwe dingen in de kunstwerken. Ze doen onderzoek naar de vorm van de kunstwerken
en vragen zich af “Is die foto wel een echte foto?” Maar ook persoonlijke vragen zoals
“Zou ik me veilig voelen in dat huisje?” komen aan de orde.

Groep 7-8: Dansvoorstelling van Tr@nz
Titel: “Ik zie je”

Datum: 28-3-2019
De dansvoorstelling duurt 40 minuten en wordt afgesloten met een gesprek tussen spelers
en publiek. Er wordt ruimte geboden om vragen te stellen over dans en de inhoud van de
voorstelling. Na afloop van dit nagesprek worden leerlingen uitgenodigd om op het
podium te komen voor een dansinteractie. Zo ervaren ze zelf hoe het is om op het toneel
te staan. Onze ervaring leert dat de afsluiting van de voorstelling een bijzonder moment is;
er wordt met de mensen uit het publiek een sfeer gecreëerd, waarin iedereen zich vrij voelt
om vragen te stellen en hun creatieve kant met elkaar te delen.
Het verhaal Twee vrienden dansen om elkaar heen. Niet met elkaar, maar met hun
aandacht ergens anders. Hun vingers glijden en tikken heel snel. Hun blik is naar beneden
gekeerd. Ze lopen zonder uit te kijken, klimmen onder elkaar door en rollen over elkaar
heen zonder dat ze er erg in hebben. Plotseling staan ze elkaar in de weg en dan gebeurt
het. Eén van hen valt plat op haar gezicht. Op de grond. De andere kijkt niet op of om. Zij
is te druk met tikken, typen en swipen. De gevallen danser raapt zichzelf bij elkaar en krijgt
nog steeds geen aandacht. Ze zwaait, er gebeurt niets. Ze draait een pirouette, er wordt
niet gekeken. Ze gaat op haar hoofd staan, de ander ziet haar niet. Dan trekt ze alles uit
de kast: L-kicks, Head spins, dubbele tour en l ’air, grands jetés en eindigt in een
ongelukkige split. Eindelijk aandacht! Voor het eerst richt de andere speler haar ogen op
iets anders dan haar mobiele telefoon en loopt naar haar toe. Ze maakt een foto en
wandelt weg.
Is het niet ironisch dat uitgerekend het touchscreen zorgt voor verlies van het echte
menselijk contact? De dansvoorstelling IK ZIE JE vertelt een verhaal over de manier
waarop we met elkaar omgaan sinds schermen van smartphones, tablets en computers
een belangrijk onderdeel zijn geworden van onze communicatie.

Mededelingen Oudervereniging
De werkgroep zomeravond gaat na de carnavalsvakantie weer aan de slag om een programma
samen te stellen. Heeft u ideeën laat het vooral weten.
Denkt u nog aan de betaling van de ouderbijdrage! Er worden weer mooie schoolreisjes gepland
en ook kunnen we trots zijn op de activiteiten die georganiseerd worden zoals carnavalsviering, de
koningspelen, de paasactiviteit en het schoolkamp.

Activiteiten i.s.m. bibliotheek Theek 5
Maandag 25 maart a.s. gaan de leerlingen van groep 3 op bezoek bij de bibliotheek in Made.
Onze bibliotheek is ook weer aangevuld met mooie boeken.
Dit keer zijn het informatieve boeken. De bibliotheekouders hebben ze allemaal weer gelabeld en
ze staan op dit moment uitgestald boven op de kasten om de leerlingen een idee te geven wat
voor soort onderwerpen er allemaal zijn.

We weten zeker dat een groot aantal kinderen hiervan gaat smullen. Boeken over beroepen,
natuur, klimaat, uitvindingen, bulldozers, tractoren enz.

Verkeer BVL:

Brabants Veiligheid Label

Verkeersexamen groep 7
Fiets in orde?
Fietsen is fijn, makkelijk en gezond. Ook voor uw kind. Om te zorgen dat het ook
veilig is, is het van belang dat u de fiets van uw kind regelmatig controleert.
Werken de remmen goed? Staat het zadel op de goede hoogte? Doet het licht het?
Het nalopen van een fiets kost u een paar minuten. En het is een leuk klusje om
samen met uw kind te doen.
Handleiding Fietscontrole
Aan deze punten moet een fiets ten minste voldoen:
1
Het stuur zit goed vast.
2
De bel is goed te horen.

3
4
5
6
7
8
9
10
11

De handvatten zitten goed vast aan het stuur en zijn heel.
De rem werkt goed. Uitsluitend handremmen? Dan moeten beide remmen goed werken.
Indien van toepassing: de remblokjes zijn niet versleten.
De voorband is heel en heeft voldoende profiel.
De achterband is heel en heeft voldoende profiel.
De spaken in beide wielen zitten goed vast.
De trappers zijn voldoende stroef.
Het zadel zit goed vast.
Het zadel staat op de juiste hoogte afgesteld: je kunt met beide voeten net de
grond raken.
12 De ketting is goed afgesteld: niet te slap, niet te strak.
De verplichte reflectie:
13 Er zit een rode reflector aan de achterkant van de fiets of geïntegreerd in het achterlicht.
14 Er zitten ten minste twee witte of gele reflectoren aan de wielen.
15 Beide trappers hebben twee gele reflectoren.
Deze punten zorgen voor extra veiligheid:
16
De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht.
17 Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht.
18 Indien van toepassing: de dynamo werkt goed, ook bij nat weer.
19 Bedrading is goed vastgezet of weggewerkt in het frame.
20 Er zit een witte reflector aan de voorkant van de fiets of geïntegreerd in de koplamp.
Als de fiets voldoet aan punten die zijn gesteld bij 1 t/m 15, dan is de fiets geschikt om
overdag mee de weg op te kunnen. Ook mag de fiets dan gebruikt worden voor het VVN
praktisch Verkeersexamen. Dit is op 8 mei a.s. voor de leerlingen van groep 7.
Voldoet de fiets ook aan de punten 16 t/m 20, dan is de fiets ook in het
donker en overdag bij slecht zicht geschikt om op de weg te rijden.
Voldoet de fiets aan alle punten van de fietscontrolekaart, dan krijgt de fiets
de ‘OK-sticker’ van Veilig Verkeer Nederland.
Fietscontrole voor het VVN praktisch Verkeersexamen
Voldoet de fiets niet aan alle punten van 1 t/m 15, dan wordt de fiets afgekeurd voor het
VVN praktisch Verkeersexamen. Het type fiets (zoals mountainbike, racefiets, omafiets,
vouwfiets) maakt niet uit voor het VVN praktisch Verkeersexamen, zolang de fiets ten
minste aan de punten 1 t/m 15 voldoet.

Beperkingen en ontwikkelingen van kinderen in het
verkeer
Kinderen gedragen zich in het verkeer vaak onvoorspelbaar en – vanuit volwassenperspectief –
onlogisch. Het is goed om u te realiseren dat kinderen volop in ontwikkeling zijn en te maken
hebben met leeftijdsgebonden beperkingen.
De laatste decennia is veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van kinderen in verband met
hun gedrag in het verkeer. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste beperkingen en
ontwikkelingsfasen van kinderen. Overbodig te zeggen dat kinderen verkeersvaardigheden niet
‘vanzelf’ verwerven. Ze hebben daarvoor jarenlange oefening in de praktijk nodig onder leiding
van volwassenen.

 Kinderen zijn geen kleine volwassenen.
Ze zijn in ontwikkeling, zowel lichamelijk (ze groeien) als geestelijk (ze leren).
Kinderen spelen altijd en overal. Ze spelen niet alleen op speelplaatsen, maar ook
onderweg naar school of vriendjes. Spelen is geen tijdverdrijf voor kinderen, maar een
natuurlijke bezigheid die bij de ontwikkeling van een kind hoort.
 Niet alles wat een kind leert kan het meteen foutloos toepassen.
Dat geldt trouwens ook voor volwassenen. Verkeersregels worden langzaam maar
zeker geleerd. Op school en in het verkeer zelf. Kinderen leren pas als ze zelf toe zijn
aan de informatie. Hoe vaker kinderen actief deelnemen aan het verkeer, des te
sneller ze leren. Fouten die kinderen daarbij maken zijn hen niet of nauwelijks aan te
rekenen. Dat hoort bij hun ontwikkeling.
Bovendien kunnen kinderen een eenmaal begonnen beweging moeilijk aanpassen. Als
tijdens het oversteken plotseling de omstandigheden veranderen (verkeerslicht springt
op rood, of er komt een auto de hoek om) hebben ze de neiging om stil te blijven
staan. De hersenen kunnen onvoldoende overweg met tegenstrijdige informatie.
 Kinderen zien niet alles.
Het blikveld van kinderen beperkt: ze kunnen nog niet goed ‘vanuit hun ooghoeken’
zien. Tot ± 10 jaar ontwikkelt zich het gezichtsveld en het vermogen om vanuit de
ooghoeken te zien.
En omdat ze nog klein zijn, kunnen kinderen vaak niet over geparkeerde auto’s, kliko’s,
bloembakken e.d. heen kijken. Kinderen zien naderende auto’s niet en automobilisten
zien de kinderen niet.
 Kinderen kunnen geluiden niet goed lokaliseren.
Kinderen horen weliswaar goed, maar ze weten vaak niet meteen uit welke richting
het geluid komt. Bovendien kunnen ze verkeerde conclusies trekken uit hun
waarnemingen. Bijvoorbeeld: ze zien een auto in de verte, ze horen een auto, maar ze
beseffen niet dat het geluid dat ze horen afkomstig is van een andere auto, die uit een
andere richting nadert.
 Kinderen zijn impulsief en kunnen hun aandacht nog niet goed richten.
Hoe jonger hoe impulsiever. Kinderen doen dus dingen die volwassenen niet
verwachten.
Vanaf een jaar of 3 kunnen kinderen tegelijkertijd lopen en hun aandacht richten op
andere dingen. Tot ± 11 jaar hebben kinderen problemen om hun aandacht te richten
op (prioriteit te geven aan) belangrijke zaken. Ze kunnen zich op slechts één ding
tegelijk concentreren. Een wegrollende bal of een vriendje aan de overkant krijgt meer
aandacht dan een naderende auto. Pas vanaf een jaar of 11 kunnen kinderen bewust
de aandacht richten op het verkeer.
Tot ca. 12 jaar kunnen kinderen complexe verkeerssituaties met meerdere verkeersdeelnemers uit verschillende richtingen niet overzien (kruispunten, rotondes, links
afslaan).
 Kinderen hebben een beperkt besef van gevaar in het verkeer.
Gebrek aan praktijkervaring speelt daarbij een belangrijke rol. Kinderen moeten dus
echt in de praktijk leren wat risicovol is en waar hun grenzen liggen. Kinderen tot ± 5
jaar hebben een zeer beperkt besef van gevaar. Tussen 5 en 10 jaar ontstaat het besef
van gevaar. Tot 8 á 9 jaar kunnen kinderen gevaren niet zien aankomen.
 Verkeersregels
Vanaf ca. 6 jaar kennen kinderen de functie van een trottoir, een zebrapad en een
verkeerslicht. Vanaf ca. 10 jaar zijn de belangrijkste verkeersregels en –borden bekend.
Alle kinderen hebben grote problemen met de voorrangsregels. Zelfs tot ± 16 jaar
leveren complexe verkeerssituaties nog regelmatig problemen op.
 Snelheid inschatten

Tot ± 10 jaar overschatten kinderen de snelheid van naderend verkeer. Daardoor
wachten ze ook voor fietsers en auto’s die nog ver weg zijn.
Tussen 10 en 14 jaar onderschatten vooral jongens de snelheid. Daardoor kunnen ze
plotseling, vlak voor naderende voertuigen, oversteken.
 Fietsvaardigheid
Vanaf ± 5 jaar gaan kinderen fietsen; aanvankelijk slingeren ze daarbij erg (vooral bij
achteromkijken en bij lage snelheid).
Tot ± 14 jaar neemt de fietsvaardigheid toe. Hoe vaker kinderen fietsen, des te groter
hun vaardigheid.
Kijk hier voor een meer uitgebreide omschrijving van wat belangrijk is om te weten
over de ontwikkeling van jonge kinderen in het verkeer.
 Leren kijken
Om veilig deel te nemen aan het verkeer gaat het er niet alleen om dat je gezien
wordt. Het gaat er ook om dat je zelf ziet wat er om je heen gebeurt. Uit de uitleg
hierboven blijkt dat dit bij kinderen niet vanzelfsprekend is.
 Oogtest
Een ander aandachtspunt is het gezichtsvermogen van uw kind. Het is goed om af en
toe te controleren of uw kind wel scherp genoeg ziet. U kunt de proef op de som
nemen door samen – van een afstand - een verkeersbord, tekst of tekening te
ontcijferen. U kunt ook een online oogtest doen. Geeft deze test aanleiding tot twijfel
over het gezichtsvermogen van uw kind? Ga dan naar de opticien voor een echte
oogtest.
TIP: Geef het goede voorbeeld

Ouders pas op! U wordt nageaapt
Kinderen leren in hun eerste levensjaren alleen maar door volwassenen
na te doen. Zo leren kleine kinderen van u om te praten en te lopen. Op
ongeveer tweejarige leeftijd beginnen kleine kinderen hun eigen ik te
ontdekken en gaan ze zelf op verkenning uit in hun directe omgeving.
Wat u zegt of doet lijkt ze even niet meer te interesseren. Hun eigen
willetje is ineens duidelijk aanwezig. Tijdens deze zogenaamde
peuterpuberteit willen kleine kinderen graag groot zijn door alles anders
te willen doen en niet zoals u ze dat heeft geleerd. Althans, zo lijkt het. Maar deze schijn bedriegt,
de kinderen laten in deze periode juist overduidelijk merken dat ze u nadoen.
Gezichtsuitdrukkingen, uw manier van praten, de dingen die u zegt, uw kind doet het allemaal
gewoon na.
Zo gaat het ook in het verkeer. In uw aanwezigheid letten kinderen misschien minder op het
verkeer maar uw gedrag houden zij zeker nauwlettend in de gaten. En zelfs al vanaf een leeftijd
van twee jaar zullen ze proberen u na te doen. Van alles wat u doet denkt uw kind dat dit goed is.
Ook als u door rood licht rijdt of als u geen autogordel draagt denken uw kinderen dat dit normaal
gedrag is. Daarom heeft u als ouder zo'n belangrijke taak als verkeersopvoeder van uw kind. Als u
het belangrijk vindt dat uw kind veilig aan het verkeer gaat deelnemen, dan kunt u het kind dat
van jongs af aan leren. En de beste methode is nog steeds zelf het goede voorbeeld te geven.
Tip Wees u er op alle momenten van bewust dat u door uw kind(eren) in de gaten wordt
gehouden. Geef daarom altijd het goede voorbeeld.

