SCHOOL
draaiboek
Traffic Informers
Limburg
schooljaar 2017 - 2018
MET DANK AAN

Trevianum Scholengroep
en Serge Tummers in het bijzonder voor het
beschikbaar stellen van hun draaiboek (basisjaar 2015)
Verkeerscoördinator: Serge Tummers

CONTACTPERSONEN:
Traffic Informers Limburg
Projectbureau:

VanSchijndelAdvies, Frans Halsstraat 9, 5753 CN DEURNE

Website:

www.trafficinformerslimburg.nl

E-mail algemeen: info@trafficinformerslimburg.nl
Projectleiders:

Jan van Schijndel en Albert van Dam

Mobiel & e-mail: Jan (06-41529366); Albert (06-52321502)
info@vanschijndeladvies.nl; a.dam81@upcmail.nl
Opdrachtgever:

Provincie Limburg/ROVL, postbus 5700, 6202 MA MAASTRICHT

Projectleider (ROVL):

Marc Schrijen

Telefoon (ROVL):

043) 389 7621 of (043) 389 7378.

Trevianum Scholengroep
Bradleystraat 25, 6135 CV SITTARD
Website: www.trevianum.nl
Verkeerscoördinator: Serge Tummers
Mobiel & e-mail: FICTIEF
Facilitair/conciërge: XX
Mobiel & e-mail: FICTIEF
ICT-er:
Mobiel & e-mail: FICTIEF
Verkeersouders/ouderraad:

FICTIEF

Wat te regelen vooraf:
* CHECK! DIGITALE MIDDELEN - PC met wachtwoord!; internet, geluid, beamer/digibord
* aanvraag TI-gastlessen via webformulieren (www.trafficinformerslimburg.nl)
* bespreken met directie m.b.t. welke weeknummers dit gebeuren plaats kan vinden.
* weeknummers onder voorbehoud vastleggen in jaarrooster.
* contact opnemen met Albert van Dam wanneer Informers beschikbaar zijn; aanvraag
doen via formulieren website www.trafficinformerslimburg.nl.
* overleg met directie hoeveel sessies noodzakelijk zijn.
* per Traffic Informer moet er 1 iemand van de ouderraad aanwezig zijn, die als begeleider
dient.
* ouderraad aanwezig zijn om ± 9.30u bij de ingang Havikstraat (bovenbouw ingang).
* Lokalen moeten open zijn! Opstarten filmbeeld is moeilijk! Internet/geluid/beamer/digibord
* lesuren: 3e en 4e lesuur. 3e lesuur = 10.35u – 11.25u

4e lesuur = 11.25u – 12.15u

* van 12.15u t/m 12.45u: lunchpauze bij ons op school. Met aanwezigheid van iemand van
de ouderraad, die de Informer dan ook naar de uitgang begeleidt. Tafel wordt
gereserveerd in de personeelskamer.
* Informers verlaten in namiddag school - zelfstandig of worden opgehaald (taxibus).

Waar aan te denken: TRAFFIC INFORMERS 2015 (Trevianum specifiek; maatwerk per
school!)
* deur fietsenstalling moet open / invalidenparkeerplaatsen reserveren
* ouderraad per dagdeel 6 ouders. Per Informer 1 ouder laten meelopen
* Elke Traffic Informer krijgt een iris-bon van € 30,-* Elk lokaal moet voorzien zijn van werkende digitale middelen (PC/internet, geluid,
beamer/digibord)
* Lokalen indeling (dezelfde) zo dicht mogelijk bij invalide toilet
* Tijd over: leerlingen vragen laten stellen
* lunchpauze in personeelskamer:
per ouder:

3 broodjes (2 kaas en 1 ham)

per Informer:

3 broodjes (2 kaas en 1 ham)

drinken (appelsap, jus d’orange, melk, koffie, thee)
de pauze is van 12.15u t/m 12.45u
Zou je weer een tafel kunnen reserveren, dank je wel

* lokalen:

Ralph Liedekerken:

fictief

Leon Debie:

fictief

Joshua Keesmekers:

fictief

Martin Dormans:

fictief

Jan Vankan:

fictief

* kennisgeving op plasmascherm, onderbouw en bovenbouw.
* kennisgeving op internet.
* kennisgeving op de ELO

Schoolschema:
Traffic Informers 2015
Week 38: Maandag 14 september;
3e lesuur: 10.35u – 11.25u
Ralph:
Lokaal: 601
Leon:
Lokaal: 603
Jan:
Lokaal: 604
Martin:
Lokaal: 605
Joshua:
Lokaal: 606

Klas:
Klas:
Klas:
Klas:
Klas:

H4a
H4b
H4c
H4d
H4g

601
603
604
605
606

Mentor:
Mentor:
Mentor:
Mentor:
Mentor:

PRI
HUS
LOR
JTN
EYS

Vakdocent:
Vakdocent:
Vakdocent:
Vakdocent:
Vakdocent:

GER
MRT
VRM
COS
EYS

Klas:
Klas:
Klas:
Klas:
Klas:

A4a
A4b
A4c
A4d
A4f

601
603
604
605
606

Mentor:
Mentor:
Mentor:
Mentor:
Mentor:

BRA
HRK
JAN
LAC
WLD

Vakdocent:
Vakdocent:
Vakdocent:
Vakdocent:
Vakdocent:

THS
STP
JET
WAL
WAU

4e lesuur: 11.25u – 12.15u
Ralph:
Leon:
Jan:
Martin:
Joshua:

Lokaal:
Lokaal:
Lokaal:
Lokaal:
Lokaal:

601
603
604
605
606

Week 39: Maandag 21 september;
3e lesuur: 10.35u – 11.25u
Ralph:
Lokaal: 601
Leon:
Lokaal: 603
Jan:
Lokaal: 604
Martin:
Lokaal: 605
Joshua:
Lokaal: 606

Klas:
Klas:
Klas:
Klas:
Klas:

H4e
H4f
H4h
H4j
H4k

601
603
604
605
605

Mentor:
Mentor:
Mentor:
Mentor:
Mentor:

WAS
EHT
ARN
PST
RVW

Vakdocent:
Vakdocent:
Vakdocent:
Vakdocent:
Vakdocent:

LAN
VEE
MOC
NLS
PSW

Klas:
Klas:
Klas:
Klas:
Klas:

A4e
G4a
G4b
G4c
H4i

601
603
604
605
606

Mentor:
Mentor:
Mentor:
Mentor:
Mentor:

SIP
STL
DIN
RYS
BLT

Vakdocent:
Vakdocent:
Vakdocent:
Vakdocent:
Vakdocent:

SIP
STL
DIN
RYS
LAF

4e lesuur: 11.25u – 12.15u
Ralph:
Leon:
Jan:
Martin:
Joshua:

Lokaal:
Lokaal:
Lokaal:
Lokaal:
Lokaal:

601
603
604
605
606

Aan de vakdocent / toezichthouder: U bent ook de gehele les bij uw klas aanwezig!
Graag er op toezien dat de klas serieus en rustig is. Indien noodzakelijk enige nazorg voor de
klas, aangezien de dvd-beelden schokkend (kunnen) zijn. Wanneer leerlingen klas verlaten
vakdocent of toezichthouder deze begeleiden; dat voelt veelal vertrouwder dan 'externe'
personen. Alvast bedankt!
CALAMITEITEN
Bij calamiteiten de verkeerscoördinator, schoolleiding(directie) en de projectleider(s) van de
Traffic Informers Limburg (TI)informeren. Voorval bespreken en kijken wat voor nazorg er
geboden kan worden. Primair zal school verdere zaken opnemen uiteraard met eventuele
steun van het TI-projectbureau.
De provincie Limburg/ROVL wordt schriftelijk bericht over het voorval (geanonimiseerd i.v.m.
privacy) door het TI-projectbureau .

De Traffic Informers:

Er komen 5 of 6 Traffic Informers. TI info op website:
www.trafficinformerslimburg.nl

Postbus 211 - 6130 AE Sittard
tel:

(046) 420 69 00

fax: (046) 420 69 69

Ralph Liedekerken:

NAH (niet aangeboren hersenletsel)

Leon Debie:

Rolstoel

Joshua Keesmekers:

Loopt moeilijk, NAH (niet aangeboren hersenletsel)

Martin Dormans:

Dwarslaesie, rolstoel

Jan Vankan:

Dwarslaesie, rolstoel

Begeleiders (ouderraad) Traffic Informers - 2015
Maandag 14 september

Maandag 21 september

Bijlagen:

-

brief leerlingen en ouders

augustus 2015

-

brief mentoren en vakdocenten klas 4

augustus 2015

-

schoolschema

augustus 2015

Sittard, 2 september 2015
Aan alle leerlingen van klas 4 en hun ouders
Als we naar school komen, gebeurt dit hoofdzakelijk met de fiets of scooter.
Sommige leerlingen moeten lang reizen, andere daarentegen zijn vrij kort onderweg.
Desalniettemin zijn we allen deelnemer in het dagelijks verkeer. Het verkeer is in de loop der
jaren steeds drukker geworden, dus een ongelukje zit in een klein hoekje, zo luidt het
spreekwoord.
Trevianum vindt het dan ook belangrijk om op een educatieve manier aandacht te besteden
aan het onderwerp verkeer. De keuze is gevallen op Traffic Informers. Dit zijn ‘jonge’ mensen
die slachtoffer zijn geweest van een ernstig verkeersongeval, een verkeersongeval dat ons
allemaal kan overkomen.
Deze Traffic Informers vertellen gedurende een lesuur over hun ervaringen bij een ongeluk en
de gevolgen van het ongeluk. Daarbij zullen ook DVD-beelden te zien zijn.
Deze verkeerslessen zullen aan alle leerlingen van klas 4 worden gegeven, en wel op
maandag 14 september en op maandag 21 september het derde of het vierde lesuur.
De vakdocent zal de klas begeleiden naar het gereserveerde lokaal. De vakdocent zal de
sessie ook bijwonen. Tijdens de sessie wordt de Traffic Informer zo weinig mogelijk gestoord en
onderbroken. Aan het einde van de sessie is er de mogelijkheid door leerlingen en docenten
om vragen te stellen en / of opmerkingen te plaatsen.
We hopen dat door deze sessies de leerlingen zich er (meer) van bewust worden, dat
deelnemen aan het dagelijks verkeer veel voorzichtigheid van hen vraagt.
Met vriendelijke groet,
Verkeerscoördinator Trevianum Scholengroep,
Dhr. S. Tummers
s.tummers@trevianum.nl
namens de ouderraad: FICTIEF

Sittard, 2 september 2015
Aan alle coördinatoren, mentoren en vakdocenten van klas-4
Trevianum wil ‘iets’ over verkeer aanbieden wat educatief en vooral
zinvol is.
De keuze is gevallen op Traffic Informers. Dit zijn ‘jonge’ mensen die slachtoffer zijn geweest
van een ernstig verkeersongeval. Een verkeersongeval dat ons allemaal kan overkomen.
Deze Traffic Informers vertellen gedurende een lesuur hun bevindingen voor het ongeluk en
de gevolgen van het ongeluk. Ook zullen enkele spectaculaire DVD-beelden te zien zijn.
Deze verkeerslessen zullen aan alle leerlingen van klas 4 worden gegeven, en wel op
maandag 14 september en op maandag 21 september het derde of het vierde lesuur.
De docent die op een van die uren aan een vierde klas lesgeeft, zal deze begeleiden naar
een nog nader bekend gemaakt, lokaal. De vakdocent zal de sessie ook bijwonen. Tijdens de
sessie wordt de Traffic Informer zo weinig mogelijk gestoord en onderbroken. Aan het einde
van de sessie is er de mogelijkheid voor leerlingen en docenten om vragen te stellen en / of
opmerkingen te plaatsen.
We hopen dat door deze sessies de leerlingen zich er (meer) van bewust worden, dat
deelnemen aan het dagelijks verkeer, voorzichtigheid met zich mee brengt.
Met vriendelijke groet,
Verkeerscoördinator Trevianum Scholengroep,
Dhr. S. Tummers
s.tummers@trevianum.nl

namens de ouderraad: FICTIEF

Voor de ouders & leerlingen van klas:
Mentor:
Zou u deze (witte) blaadjes kunnen uitdelen in het mentoruur aan de leerlingen van uw klas.
Wellicht kunt u de brief even samen bespreken. De vakcollega die uw klas begeleidt krijgt
van mij een eigen brief. Coördinatoren en directie zijn hier natuurlijk van op de hoogte.
Misschien is het ook handig dat u de leerlingen alvast datum en tijdstip van de gastles in hun
agenda laat noteren.
Gegroet,
Verkeerscoördinator:

Serge Tummers

s.tummers@trevianum.nl

