
Meer leerkrachten en 
leerlingen op de fiets, hoe 

begin ik eraan?
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inhoud
● Zo doet MABO het
● Voordelen “fietspooling”
● “Netwerk”
● Schoolvervoerplan (SVP)
● Fietsambassadeurs 
● Parijs 
● Extra 

● Vragen? Shoot 
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zo doet mabo het 

Iedereen bewust maken → sportproject (1ste tot 4e jaar)

→ verkeerseducatie 

“Oppik-punten’ a la “fietspoolen”

Workshops omtrent fietsen

Week vd mobiliteit (sept.)  

Enkele jaren terug allemaal begonnen  
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Voordelen fietspooling
● Leuk! 
● Je leert andere lln uit de buurt kennen
● Een groep fietsers is beter zichtbaar
● Automobilisten rijden trager in de buurt van een groep
● Het is gezond en milieuvriendelijk 
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rode loper

9



Prijzen voor wie een helm en/of fluo-vestje 
draagt 
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“netwerk”
Vergadering op kabinet van Minister Pascal Smet, 

Pro Velo, Brussel Mobiliteit, VGC, Cyclo en fietsambassadeurs Mabo brainstormen over 
campagne lente 2017 : Bike Experience 15j-18j.

o.l.v  Sofie Walschap, eerste attaché Brussel Mobiliteit.
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Dankzij brussel mobiliteit en stars-project 
➢ Fietshelmen 
➢ Meer fietsenstallingen 
➢ Cadeautjes voor fietsevenementen: fietslichtjes, 

fluohesjes, rugzakovertrekken 
➢ Infobrochures, subsidies voor projecten 
➢ Extra fietsen 
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SVP
Een ideale gelegenheid:

● om de initiatieven van andere scholen met een SVP te 
ontdekken tijdens conferenties 

● om de verenigingen die actief zijn op het vlak van 
mobiliteit en de MIVB te ontmoeten

● om het beschikbare pedagogische materiaal te ontdekken

➔ meer info 
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https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/school/schoolvervoerplan-svp


fietsambassadeurs 
Een wedstrijd waarin jongeren worden uitgedaagd om een campagne te ontwikkelen om hun 
leeftijdsgenoten te overtuigen van veilig gedrag in het verkeer. (‘Safety Tunes’)
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https://docs.google.com/file/d/1-C00jGwB0no7xJo2m8TBybRlbz2v3KNS/preview


parijs
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https://docs.google.com/file/d/1-7Kl9bnEZz_UU-9zjJWSBc3VuCS9k8pq/preview


parijs
Sponsors

Verkenning tijdens vakantie 
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extra
❖ Uitwisseling Madrid
❖ Eddy Merckx wielerpiste (Gent)
❖ Critical mass vorig jaar (fiets-’loop’ door Brussel voor  

scholen)
❖ …

❖ Ouders zoveel mogelijk betrekken en aanspreken → 
ouderraad koopt 25 fietsen voor fietsproject op school
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nóg vragen?
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