Persuitnodiging
Brussel

Voetgangersbrevet leert 7-jarigen zich veilig te voet
verplaatsen in de stad
Op donderdag 22 juni ontvangen de leerlingen van het eerste leerjaar van de SintJozefsschool hun Voetgangersbrevet uit de handen van Staatssecretaris voor
Verkeersveiligheid, mevrouw Bianca Debaets. Dit Voetgangersbrevet staat garant voor de
goede reflexen die de kinderen aanleerden om zich veilig te voet te verplaatsen. De 7jarigen ontvangen ook ‘de gele veter’, symbool voor het behalen van het eerste niveau
van het brevet.

Stap voor stap
Het Voetgangersbrevet behaal je na een leerproces van meerdere maanden. Eerst leren de kinderen
klassikaal de zes instructies om zich op de stoep te verplaatsen en de zeven stappen om veilig de
weg over te steken. Vervolgens leren ze hun kennis omzetten in de praktijk, begeleid door een
medewerker van GoodPlanet. Eerst op de speelplaats met het gepaste materiaal, nadien verkennen
ze de ‘echte’ straat.
Aan de hand van een brochure worden de ouders aangemoedigd om dit verder te oefenen met hun
kind tijdens hun dagelijkse verplaatsingen. Ten slotte volgt er een evaluatie in reële
omstandigheden. Kennen de kinderen de regels die noodzakelijk zijn om zich veilig te voet te
verplaatsen?

Een Voetgangersbrevet, waarom?
Voetgangers beschermen tegen verkeersongevallen is één van de doelstellingen van het regionaal
actieplan verkeersveiligheid 2011-2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om dit te realiseren
heeft Brussel Mobiliteit de uitwerking van het Voetgangersbrevet toevertrouwd aan het Belgisch
Instituut voor Verkeersveiligheid en de begeleiding van de scholen op het terrein aan GoodPlanet
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Belgium. Verschillende niveaus van het brevet werden ontworpen volgens de leeftijd van de
kinderen. Het eerste niveau ‘gele veter’ is bedoeld voor kinderen vanaf 7 jaar.
Vier scholen nemen deel aan de tweede editie van het Voetgangersbrevet. In de toekomst wil het
Gewest dit project uitbreiden naar meerdere scholen.

Uitnodiging voor de uitreiking van het Voetgangersbrevet
Donderdag 22 juni, 14u
Sint-Jozefsschool - Jagersveld 5 - 1170 Watermaal-Bosvoorde
Programma
14u00
14u30

Uitreiking Voetgangersbrevet en gele veter
Mogelijkheid om de verschillende deelnemers van het project te interviewen
(Staatssecretaris, leerlingen, ouders, schooldirectie, medewerker GoodPlanet)

Contact
Contact school
Elsje Peeters, pedagogisch directeur – 02 673 88 68 – directiejwb@gmail.com
Kathleen Van Maelsaeke, leerkracht – 0486 46 70 88 – kathleenvanmaelsaeke@hotmail.com
Contact GoodPlanet
Sam Lathouwers – 0478/073435 – s.lathouwers@goodplanet.be
Het Voetgangersbrevet wordt gecoördineerd door GoodPlanet, met de steun van Brussel
Mobiliteit.

GoodPlanet Belgium ...
... inspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren, door positieve acties te
ondernemen en expertise te delen. Jaarlijks bereiken onze 50 medewerkers zo 350.000 kinderen,
jongeren en volwassenen over heel België. www.goodplanet.be
GoodPlanet werd op 26 september 2016 door een professionele jury
gekozen als ambassadeur van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
in België. Samen met 7 andere SDG Voices gaan we een jaar lang de
uitdaging aan om de SDG’s bekend te maken bij de Belgische bevolking.
www.sdgs.be
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Het voetgangersbrevet legt de focus op SDG 4 en 11.

3

