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Brief aan ouders groep 7 - over het verkeersexamen 

 

 

Verkeersexamen 2018 te Hoevelaken 
 

Hoevelaken, 25 januari 2018 

 

Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 7. 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Zoals elk jaar zijn de leerlingen van groep 7 zich weer aan het voorbereiden op het 

verkeersexamen. Om de kinderen meer bewust te maken van de verkeersomgeving, 

willen wij ook in 2018 het verkeersexamen weer laten bestaan uit een schriftelijk en een 

praktisch gedeelte. Voor het praktische gedeelte hebben wij uw hulp nodig.  

De kinderen fietsen een route van ongeveer 5 km. In de route zijn situaties opgenomen, 

die kenmerkend zijn voor de verkeersomgeving, waar de kinderen dagelijks mee te 

maken hebben. Op school worden de kinderen zo goed mogelijk voorbereid op zowel het 

schriftelijk- als het praktijk verkeersexamen. Uw hulp wordt gevraagd: 

1. Om samen met de kinderen aandacht te besteden aan het schriftelijke gedeelte van 

het examen, dat op 5 april 2018 op school wordt afgenomen.  

2. Als het kind veilig wil deelnemen aan het verkeer is het noodzakelijk, dat het op een 

veilige fiets rijdt. Enkele weken voor het praktijkexamen, dat op 19 april 2018 wordt 

gehouden, zal de fiets van uw kind worden gecontroleerd.  

Het is de bedoeling dat u met uw kind, de fiets vóór de keuring op 22 maart 2018 zelf 

controleert (zie VVN lijst) en zo nodig gebreken herstelt of laat herstellen. Een kind mag 

alleen examen doen op een goedgekeurde fiets.  

3. Evenals bij het examen voor het autorijbewijs krijgen de kinderen de gelegenheid om 

te oefenen. Enkele weken voor het praktijkexamen krijgen zij de route. Het is gewenst 

dat u voor het examen, met uw kind de route gaat rijden. Zo krijgt u een indruk van de 

vaardigheden van uw kind en zal zij/hij zich op de dag van het examen zekerder voelen 

omdat de route bekend is.  

4. Voor het bezetten van controleposten langs de route - om de verrichtingen van de 

leerlingen onderweg te beoordelen en om behulpzaam te zijn - zijn vrijwilligers nodig.  

Naast ouders mogen dat uiteraard ook grootouders, buren of vrienden zijn.  

Als u wilt meewerken op (één van) de examendagen, verzoeken wij u bijgevoegde 

antwoordstrook in te vullen en dit formulier z.s.m. op de school van uw kind in te 

leveren. Wij rekenen op uw medewerking. 

Het praktijkexamen wordt gehouden te Hoevelaken op 19 april 2018. 

De ouders die zich opgeven voor hulp bij het examen krijgen tijdig bericht over de 

indeling en de bijzonderheden m.b.t. de posten waar men komt te staan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

VVN - Afdeling Nijkerk/Hoevelaken 

G.H. de Soeten,  secretaris 
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Formulier opgave hulpouders/controlepost 
 

Praktijkexamen basisscholen 2018 
Start bij Sportcafé De Slag 

 
Onderstaande gegevens a.u.b. volledig invullen 

 

 
Dhr./mevr.  *)            tel. ……………………………….. 

 
 

Voorletters:………………………..   Achternaam:…………………………………………………………..….. 

 
 

Adres      :……………………………………………………....................................................................... 
 

 

Postcode    :………………….……  Plaatsnaam: ………………………..…………………………………….. 
 

 
 

Naam school: ……………………………………………………………………………………………………………............ 
 

 

*) omcirkel wat van toepassing is 
 

 
Ik geef mij op voor toezicht en hulp bij het praktische gedeelte van het Verkeersexamen  

te Hoevelaken op 19 april 2018 ‘s morgens.  

 
 

 
 

 

Dit formulier zo spoedig mogelijk inleveren op uw school. 
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Praktisch Verkeersexamen 2018 
 

Taak begeleider (schoolcoördinator) 
Bijlage: 2 

 

 
1. Voor vertrek vanaf de school controleren of de fietsen van de kinderen zijn goed gekeurd en 

voorzien zijn van de sticker: “Deze fiets is OK”. Indien geen sticker aanwezig dan deze fiets op het 
startpunt direct laten controleren door de coördinator VVN. 

 
2. De kinderen vertellen dat gedurende het examen met normale snelheid (+/- 15 km/u) gefietst 

moet worden. Het is niet toegestaan om op elkaar te wachten, voorbij te gaan of met anderen 

samen te rijden. Gestart wordt met 45 seconden tussenruimte. 
 

3. 15 Minuten voor de starttijd met de groep leerlingen aanwezig zijn op het startpunt. 
 

4. De kinderen begeleiden naar het startpunt. Hier de aanwijzingen volgen waar de fietsen (tijdelijk) 

kunnen worden neergezet. 
 

5. Persoonlijk melden bij de coördinator VVN en meedelen met hoeveel kinderen van welke school u 
bent. Van de coördinator en medewerkers ontvangt u: 

 - de namenlijst   
 - de rugnummers 

- voor elk kind en de begeleider een consumptiebon, in te wisselen voor een consumptie in de 

kantine van handbalvereniging Voice te Nijkerk (achteraan parkeerterrein ) of in de kantine van 
Sporthal De Slag te Hoevelaken. 

 
6. De rugnummers, samen met medewerkers van VVN,  uitdelen in volgorde van de namen op de 

lijst. Indien een kind van de lijst niet aanwezig is wordt het rugnummer overgeslagen. De 

rugnummers zijn dus niet altijd opeenvolgend tijdens het rijden. De hulpouders op de posten 
langs de route worden hierover vooraf geïnformeerd. 

 
7. Tijdig de kinderen opstellen op rugnummervolgorde voor het startpunt. Er voor zorgen dat 

eventueel nog startende kinderen van een andere school niet worden gehinderd. 
 

8. De namenlijst (uitslag theorie-examen) overhandigen aan de starter VVN. 

 
9. Opvang van de kinderen na terugkeer, de rugnummers innemen en deze op volgorde inleveren bij 

de coördinator VVN. 
 

10. Gedurende de gehele periode toezicht houden bij uw groep leerlingen. 

 
 

Hartelijk dank voor uw medewerking 
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VEILIG VERKEER NEDERLAND 
Afdeling Nijkerk/Hoevelaken 
 

Verkeersexamen te Hoevelaken 
Bijlage: 3 

 
Bij de fietscontrole in maart a.s. zal door  het VVN-team op onderstaande punten  
( 1 tot en met 7) worden gecontroleerd. 
 
Voor het praktisch verkeersexamen in mei a.s. moet de fiets zijn goedgekeurd. 

 
Controle van: 
 
1. Stuur, bel, handvatten 

2. Remmen, remblokjes 

3. Banden, spaken 

4. Trappers, zadel(vast) ketting 

5. Achterreflector, reflectoren wielen en trappers 

6. Koplamp, achterlicht, dynamo, bedrading 

7. Witte voorreflector (niet verplicht) 

 

 

Verlichting is verplicht als de fiets overdag bij slecht zicht,  

’s avonds in het donker of  ’s nachts wordt gebruikt. 

 

Let op!:  

Bij de fietscontrole moet worden aangetoond dat de verlichting kan branden 

dus eventueel te gebruiken losse verlichting meebrengen. 

 

 


