
 

 

Zwolle, oktober 2019 

 

 

Aan:   Alle brugklasleerlingen 

 

Betreft:  Uitnodiging Verkeerslab 
 

 
 
 
 
 
 

Uitnodiging voor leerlingen van het  

Meander College in ZWOLLE 
 

De gemeente Zwolle presenteert in samenwerking met het 
Meander College het Verkeerslab 

op maandag 14 oktober 2019 in de aula 
 

Beste leerlingen, 

 

De gemeente Zwolle is voortdurend bezig om de verkeersveiligheid te vergroten en te 

optimaliseren. Een veilige en gezellige gemeente, waarin iedereen van school naar huis 

of van huis naar bijvoorbeeld de sportvereniging kan fietsen of rijden.  

 

Ook jij kunt je steentje bijdragen om de gemeente Zwolle nu nog verkeersveiliger en 

plezieriger te maken, door de Verkeerslab bij te wonen.  

 

Mede namens de gemeente Zwolle mogen we je daarom uitnodigen voor de Verkeerslab 

op maandag 14 oktober 2019. 

In het onderstaand schema zie je wanneer je in de aula verwacht wordt: 

 

Tijd Klassen Begeleiders 

09:05 – 09:55 uur M11 / HA11 mw. Vis / dhr. Sandee 

09:55 – 10:15 uur Pauze  

10:15 – 11:05 uur MH11 / MH12 dhr. van Winkel / mw. Kloeze 

11:05 – 11:55 uur HA12 / HA13 dhr. Dijkstra / mw. Renting 

11:55 – 12:20 uur Pauze  

12:20 – 13:10 uur A11 / A12 mw. ten Damme / mw. Klein 

  

 

  



Het Verkeerslab is een interactieve spelshow/klassenstrijd over verkeer en verschaft je 

praktijkinformatie over: 

 

1. Gebruik van de fiets in relatie tot de omgeving (verlichting, kleding en tassendragers)  

2. Attentiewaarde voor de omgeving waarin men rijdt (sociaal en verantwoord rijgedrag 

op de openbare weg en afleiding)  

3. Belangrijke verkeersregels ten aanzien van de verbetering van je eigen 

verkeersveiligheid (oversteken, handen uitsteken, stoplichten, spoorwegovergangen)  

4. Alert zijn in het verkeer, elkaar aanspreken en corrigeren bij risicovol en 

onverantwoord gedrag 

 

Je speelt onder bezielende leiding van verkeerswetenschappers en professoren (acteurs) 

de hoofdrol. Een echte klassenstrijd waarin men in teamverband allerlei verkeerssituaties 

op moet lossen, vragen moet beantwoorden en opdrachten moet uitvoeren. Daarnaast 

gevaarlijke verkeerssituaties verbeteren, diverse vragen in sneltreinvaart beantwoorden, 

en je wordt getoetst op verkeerskennis en mobiliteitsvaardigheden. Hierbij is kennis en 

kunde essentieel om als winnaar uit de bus te komen.  

 

Wij hopen samen met jou op een nuttige en interessante bijeenkomst en zien een actieve 

bijdrage van jouw kant met interesse tegemoet. 

 

Alvast bedankt voor je aanwezigheid en medewerking!  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

mede namens de gemeente Zwolle, de teamleiders en de begeleiders, 

 

mw. Blom, coördinator verkeersveiligheid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


