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Hoe werkt ‘t?

1

Hoe werkt het
Verkeersslang spel?
Dit spel spelen de kinderen een week lang
op school. Het draait om het grote Verkeersslang spandoek. Dit spandoek krijgen jullie
van Way2Go! en je hangt ‘t op in school.
Het doel: met alle kinderen zo veel mogelijk
loop- en fietsstickers verzamelen om de
Verkeersslang helemaal vol te plakken!

Ook kinderen die met het OV komen of carpoolen krijgen een sticker. Voor carpoolers geldt
dat zij de auto op een veilige afstand parkeren en
vanaf daar naar school lopen. Kan een leerling
echt alleen met de auto naar school gebracht
worden? Dan parkeren ouders op veilige afstand
van school en lopen ze het laatste stukje. Ook die
kinderen krijgen een sticker voor ‘lopen’.

Zo verdien je stickers

Kom op,
ga lopen of fietsen!

De leerkracht geeft leerlingen ’s ochtends een

Er zijn 5 stickers. De kinderen plakken deze

sticker als ze zo naar school zijn gekomen:

op hun klassensticker. De klassensticker wordt
daarna op het grote Way2Go! Verkeersslang

In de Way2Go! Actieweek dagen we kinderen en ouders uit om
lopend of fietsend naar school te komen. Waarom? Het is leuker,
gezonder, leerzamer, veiliger en duurzamer!

Lopen

spandoek geplakt. Aan het eind van de week

Fietsen

laat het aantal klassenstickers op de Way2Go!

Met de bus

Verkeersslang zien of het doel behaald is.

Met de trein, tram of metro

Dan is het tijd voor een feestje en krijgen de

Door te carpoolen

kinderen een diploma!!

Dat doen we niet door met een streng vingertje te zwaaien, maar
door ze te belonen met stickers. De Way2Go! Actieweek bestaat
uit twee delen. Het Verkeersslang spel voor kinderen en de
Papa & mama proef voor ouders. We leggen ze hier allebei uit.

k mee?

Jullie doen toch oo
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Zo speel je het
Verkeersslang spel
1

Voormeting: 4 weken voor het spel

Extra: leuke verkeersactiviteiten
tijdens de Actieweek
4

Vier weken vóór de Actieweek voeren de

Hang het spandoek op en
verdeel de stickers

leerkrachten de voormeting uit. Op één dag

In de week voor het Verkeersslang spel hang je

meten jullie in alle deelnemende klassen hoe de

het spandoek op. Niet te hoog, zodat de kinderen

kinderen die ochtend naar school zijn gekomen.

zelf de klassensticker kunnen opplakken. Verdeel

Elke leerling geeft een digitale ‘high five’ op jullie

de stickers over de deelnemende klassen.

schoolpagina van way2-go.nl via het digibord,

Check of de leerkrachten kunnen inloggen op

door zijn of haar vervoerswijze aan te klikken. De

way2-go.nl.

ma and ag
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Vrije invulling
din sda g

In de Actieweek registreer je elke dag hoe de

de voormeting. Het meten duurt ongeveer 10

kinderen naar school zijn gekomen. Dat doe je

minuten per klas.

op jullie schoolpagina van way2-go.nl via het
digibord. De kinderen klikken 1 van de 5 bollen
aan, die groter of kleiner wordt als hij meer wordt

Bepaal het doel

op het pijltje rechtsboven te klikken (als een

doelstelling geformuleerd. Je school kan deze

leerling een bol te vaak aanklikt). Als iedereen

doelstelling ook zelf aanpassen. Hou het doel

heeft geklikt, deel je stickers uit die de leerlingen

realistisch, mik niet te hoog! Een goede richtlijn

op de klassensticker plakken. De klassensticker

is 10 tot 20% meer leerlingen die op een goede

wordt vervolgens op het Verkeerslang spandoek

manier naar school komen.

geplakt. Dit doen jullie tijdens de Actieweek elke
ochtend. Op vrijdag bekijk je samen hoe vol de

Vertel iedereen over de Actieweek

voor verkeer!

Knutsel- of ontwerpwedstrijd
Op woensdag of donderdag kunnen de kinderen, op hun eigen niveau,
wo ens da g of
don der da g

aangeklikt. Je kunt als leerkracht corrigeren door

Na de voormeting wordt er automatisch een
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Hier is ruimte voor jullie eigen idee óf voor een dagje geen aandacht

Stickers uitdelen

en kinderen vooraf niet op de hoogte zijn van
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Welke leerling komt met de coolst versierde fiets of schoenen naar school?
Het stappenplan hiervoor vind je verderop.

inloggegevens krijgen jullie via de mail. Voor een
eerlijke meting is het wel belangrijk dat de ouders

Feestelijke fiets- & schoenversierwedstrijd

Way2Go! Verkeersslang is geplakt. Maak er een

Drie weken van tevoren licht je de ouders in

feestelijk moment van en geef alle kinderen een

over de Actieweek. Daar krijg je van ons een

diploma als beloning. De diploma’s krijg je van

Way2Go! - actieweek
Utrecht, Amersfoort, Nieuwegein - initiatief van Goedopweg
kant-en-klare informatiefolder en brief voor,
Way2Go!

knutselen of ontwerpen. De kleinsten kunnen de Way2Go! Verkeersslang
plakken, kleuren en versieren met verkeersborden die ze kennen.
De oudere kinderen kunnen zelf een verkeersbord of voertuig uit de
toekomst ontwerpen. Voor al deze activiteiten vind je verderop ene handig
stappenplan.

Afsluiting
vri jda g

Bekijk hoe volgestickerd het spandoek is en deel de diploma’s uit. Je krijgt
de diploma’s van Way2Go! aangeleverd. Je hoeft alleen maar zelf de
namen van de kinderen erop te schrijven!

Natuurlijk mag je het programma aanpassen aan jullie eigen wensen.

dat is wel zo makkelijk! Je krijgt ook van ons

6
het spandoek, posters voor in school en
hetvoor intern/eigen gebruik
alleen
Papa & Mama proefbord.

Nameting

Drie weken na de Actieweek meet je klassikaal
via het digibord hoe iedereen naar school is
gekomen. Zo zie je het effect van de Actieweek.
Hopelijk komen er meer kinderen dan voorheen
lopend of fietsen naar school!
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Stappenplan voor
de ontwerpwedstrijd
Stappenplan voor de
fiets- & schoenversierwedstrijd
Voorbereiding

Programma

Informeer de ouders over de Actieweek en

Laat de kinderen met hun fiets of schoenen

de versierwedstrijd door ze de folder mee te

bij hun leerkracht gaan staan. Nodig ouders

geven en de brief toe te sturen die je krijgt
van Way2Go!

winnaars te bekijken en te schrijven wie
de winnaars zijn.
	Hou een speech waarin je de Actieweek

leerjaar, en koop aparte prijzen voor de

opent. Spoor kinderen en ouders aan om

fietsen en schoenen. Denk aan een fietsbel,

deze week lopend of fietsend naar school

fietstoeter of mooie veters. Wijs iemand aan

te komen. Vertel dat er een beloninkje is als

die een leuke openingsspeech voorbereidt,

het lukt. Maak tot slot de winnaars van de

bijvoorbeeld iemand van de directie of

wedstrijd bekend.

doel van de Way2Go! Actieweek uit aan de

dingen naar de regionale Way2Go! Verkeersslang-

Met elke wedstrijd is een prijsje te winnen. Per
groep nomineren jullie de drie beste, leukste

Onder alle inzendingen wordt per categorie een

of mooiste ontwerpen. Laat de leerlingen de

winnaar gekozen. De winnaars zullen bericht

mooiste knutselslang, het mooiste verkeersbord

krijgen en de uitslag wordt bekend gemaakt op

en het beste duurzame vervoermiddel uitkiezen.

onze website. Ook de foto’s van de inzendingen

Van deze drie ontwerpen mogen jullie een foto

plaatsen we op de website.

uit om te komen kijken. Zet een muziekje op.

leerkrachten en/of ouders.

een leerkracht. In de speech leg je ook het

naar ons opsturen info@way2-go.nl om mee te
prijs.

	De jury loopt langs de deelnemers om de

Stel een ‘jury’ samen, bestaande uit een paar
Zorg voor leuke prijsjes, liefst 1 voor elk

Op woensdag gaan alle kinderen op hun
eigen niveau aan de slag met ‘verkeer’.

borden
Met deze verkeers
versieren
kun je jouw slang

Knip hem netjes
uit
langs de lijntjes

Groep 1 t/m 3
Versier de knutselslang
KNIP EN KLEUR!

Kinderen kunnen de slang inkleuren, uitknippen
en versieren. Deze is te vinden bij de downloads
op www.way2-go.nl.

Als je slan
g af is,
ziet hij
er zo uit!

	Na de opening gaan de leerlingen met hun
leerkracht naar de klas en is de eerste meting.

kinderen en ouders.

Groep 4 t/m 6
Ontwerpwedstrijd: verkeersborden

Regel een geluidsinstallatie (microfoon en

Laat kinderen zelf een verkeersbord bedenken

Laat de kinderen het winnende

speakers) voor op het schoolplein. Dan kun je

en tekenen/kleuren/knippen. Een mooie

verkeersbord kiezen! En mailen jullie

muziek laten horen en kan iedereen de

aanleiding om uit te leggen dat er allerlei soorten

dan een foto van de winnaar naar

speech en prijsuitreiking goed verstaan.

verkeersborden zijn, die je aanwijzingen geven:

info@way2-go.nl?

Tip

Je mag hier niet: parkeren, harder dan 30,
inrijden, keren, rijden met tractors, etc.
Je moet hier: stoppen, met je fiets rijden,
met je paard rijden, linksaf, rechtsaf, etc.

Tip

Pas op voor: overstekende herten of andere
dieren, een brug,, fietsers, etc.
Hier is een: dorp, snelweg, woonerf, etc.

Je maakt de opening nog leuker met een fietsbelconcert. Als iedereen op het
schoolplein staat, tel je met z’n allen af van 10 naar 1. Dan mogen de leerlingen

Laat kinderen bedenken welk verkeersbord

met hun fietsbel rinkelen, minstens 1 minuut! Laat iedereen keihard rinkelen, of

rondom school toegevoegd kan worden om het

laat een van de leerkrachten het ritme aangeven waarop gerinkeld moet worden

hier veiliger of leuker te maken!

of organiseer een rinkel-wave. Laat leerlingen die geen fiets hebben ook herrie
maken, door op de grond te trappelen of stampen.
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Groep 7 & 8
Ontwerpwedstrijd: teken of knutsel het
Duurzame Voertuig van de Toekomst

Verdeel de kinderen in groepjes en deel de
knutselspullen uit (papier, potloden, stiften, lijm,
plakband, scharen, oude kranten, tijdschriften,

Laat kinderen nadenken over hoe we over

schoenendozen, lege keukenrollen, wc-rollen).

100 jaar van huis naar school reizen. Met welk
voertuig doen ze dat? Hoe ziet de fiets er dan

Tip

uit? Wat voor schoenen hebben we dan (kunnen

Laat de kinderen de winnaar kiezen!

we ermee vliegen?)? Hoe ziet de auto eruit? Of

Mailen jullie dan een foto van de winnaar

reizen we met iets dat helemaal niet lijkt op wat

naar info@way2-go.nl?

we nu gebruiken?

Waarom de
Papa & mama proef?
Behalve voor kinderen is er in de Actieweek
óók een actie voor ouders. De Way2Go! Papa
& mama proef daagt ouders uit eens anders
naar het werk te reizen dan met de auto.
Misschien kunnen ze af en toe thuiswerken,
of na school doorreizen naar het werk met
het OV of de E-bike? Dan vermijden ze meteen
de files. Way2Go! biedt ook een proefaanbod
aan. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld gratis
gebruik maken van een E-bike tijdens de
Actieweek.

Samen met jullie roepen we ouders op om mee
te doen. Jullie geven ze de de informatiefolder
en brief mee, die wij jullie aanleveren.

Wat moeten ouders doen?
ze melden zich aan op way2-go.nl.
	of ze halen het ouder-kaartje uit de
informatiefolder, en schrijven daarop wat
ze doen om de auto (vaker) te laten staan
	dit kaartje prikken ze op het Way2Go! Papa &
mama proef bord dat bij jullie op school hangt.
Het Way2Go! team komt in de week vóór
de Actieweek langs op school om ouders te
motiveren de uitdaging aan te gaan en ánders naar
school en werk te reizen.
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Alles op een rijtje
Dit krijg je van ons:
Verkeersslang spandoek

Informatiefolders voor ouders

Stickers voor het Verkeersslang spel

Brief voor ouders

Posters

Papa & mama proef-bord
Diploma’s

Planning

6 weken
voor de Actieweek

Way2Go! komt langs op school voor uitleg van de Actieweek en

4 weken

Jullie doen in de deelnemende klassen de voormeting voor het

voor de Actieweek

3 weken
voor de Actieweek

1 week

voor de Actieweek

3 weken
na de Actieweek
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om vragen te beantwoorden

Verkeersslang spel
Way2Go! levert scholen de middelen aan

Jullie informeren de ouders over de Actieweek met de kant-en-klare
informatiefolder die jullie van ons geleverd krijgen

Het Way2Go! team komt langs op school en roept ouders op
mee te doen

Drie weken na de Actieweek meten jullie in de klassen opnieuw
hoe iedereen naar school is gekomen

De Way2Go! Actieweek is een project van Goedopweg.
In Goedopweg werken de provincie Utrecht, de gemeenten
Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein, Rijkswaterstaat,
Ministerie van I&M en werkgevers in de regio (‘de U15’) samen
aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio.
Original TSG © Mobiel 21 vzw, Belgium en © TSG NETWORK Project

Aanmelden / vragen / meer informatie?
Heeft je school zich nog niet aangemeld?
Ga naar way2-go.nl en doe mee! Heb je nog
vragen? Stuur een mail naar het Way2Go! team
via info@way2-go.nl of bel met 076 - 513 66 00.

