
Het schooljaar 2014-2015 is al een heel eind gevorderd.  De paasvakantie staat voor de deur.  Tijd 

weer voor wat thematisch nieuws van de scholengemeenschap Scholen aan de Durme.  In de 

Nieuwsbrief van eind december 2014 gingen we de sportieve toer op in de verschillende scholen 

met  ‘Durme Sportief’.  Vandaag leggen we een nieuw exemplaar voor onder het thema ‘Verkeer en 

mobiliteit.  Zoals naar gewoonte zorgden we ervoor dat de aangeleverde teksten werden opgeno-

men in een aantrekkelijke vorm met een aantal passende, sfeerscheppende foto’s erbij.  Allicht 

heeft iedereen het nu druk aan het einde van een trimester, al dan niet met klassenraden en ouder-

contacten.  Deze editie levert daarom wat leesvoer voor de momenten van wachten tussendoor…  

En er liggen twee vakantieweken in het verschiet !  We wensen ieder van u een welverdiende en 

deugddoende vakantie toe.  Geniet ervan.  En… voor allen een zalige Pasen !   

Veel leesgenot.         Dirk Vervaet, coördinerend directeur 

Woord vooraf  

Nieuwsbrief     Scholengemeenschap  Lokeren, Hamme, Zele  1 april 2015 

 

Themanummer  

Mobiliteit en 

verkeer 

Lessen rijbewijs op school in De Karwij  
 

OV 3, type 1 en type 3  

De leerlingen van het vijfde jaar worden binnen de lessen 
gasv (Geïntegreerde Algemene en Sociale Vorming) gron-
dig voorbereid op hun theoretisch rijexamen. We gebruiken 
het theorieboek ‘Op weg naar rijbewijs B’ om het verkeers-
reglement grondig onder de loep te nemen. Het handboek 
biedt 26 lessen en 2 extra lessen aan. Na elke les volgt een 
reeks oefeningen in de vorm van meerkeuzevragen, die de 
leerlingen zelfstandig invullen. Nadien worden de oplossin-
gen besproken. Als er 5 lessen zijn afgewerkt, volgt er een 
toets. 
 
Door gebruik te maken van de Cd-rom die bij het handboek 
hoort, kunnen de leerlingen extra oefenreeksen maken als-
ook oefenexamens. Daarbij zien ze onmiddellijk het eindre-
sultaat. 
Via het digitaal leerplatform kunnen de leerlingen thuis of 
op school digitaal oefenen. Hier vinden de leerlingen Po-
werPointpresentaties en oefeningen per hoofdstuk, een 
handboek om hen te helpen bij de studie van de leerstof, 
een kant-en-klare samenvatting van het handboek en een 
proefexamen. Als leerkracht kun je een overzicht van de 

leerlingen bekijken, nagaan hoe vaak leerlingen oefenen en 
hoe vlot de oefeningen gaan. 



 

De week voor het theoretisch examen komt een instructeur van de rijschool nog een aantal grondige 
herhalingslessen geven. De leerlingen die aan het theoretisch examen deelnemen, moeten voldoen 
aan een aantal voorwaarden; de leerling woont in België, is 17 jaar op de dag van het examen, heeft 
zijn of haar identiteitskaart bij zich en heeft alle lessen van ‘Rijbewijs op school’ gevolgd of kan een 
geldig doktersattest 
voorleggen voor de 
gemiste lessen. 
 
Op 3 februari 2014 
veranderde de wet-
geving rond het be-
halen van het rijbe-
wijs: Als een leer-
ling twee keer niet 
slaagt voor zijn the-
oretisch examen, 
moet hij 12 uur 
theoretische oplei-
ding volgen bij een 
rijschool voordat hij 
het examen op-
nieuw mag afleg-
gen.  
 
Leerlingen uit het 
BuSO en kandidaten met een ernstige gehoorhandicap worden vrijgesteld van deze nieuwe regel. Het 
theoretisch examen wordt afgenomen op school. Via computers worden 50 meerkeuzevragen gesteld. 
Na het voorlezen van de vraag, hebben de leerlingen nog 15 seconden de tijd om te antwoorden. In-
dien ze niet binnen de tijd antwoorden, wordt de vraag als fout aangerekend. Om geslaagd te zijn 
moet je minimaal 41 op 50 halen. Onmiddellijk na het examen krijgen de leerlingen hun resultaat. 
Met dit document kunnen de leerlingen hun voorlopig rijbewijs afhalen in het gemeentehuis van hun 
woonplaats. Binnenkort is het zo ver! Op 17 maart 2015 leggen de vijfdejaars van de Karwij hun the-
oretisch rijexamen af! En of de Karwij er voor gaat!!! 
 

Een VoET die moet ! 

Mobiliteit en verkeer in Zele  

 
Accordeonfiles, structurele 
files, wegenwerken,… ze zor-
gen er allemaal voor dat we 
later aankomen dan ge-
pland, dat we opgejaagd 
achter het stuur zitten en 
dat we het drukke verkeer 
verwensen. Langs de andere 
kant ziet men de uitbouw 
van winkelcentra buiten de 
steden en gemeenten. Ook 
de laatste generatie kantoor-
gebouwen concentreert zich 
buiten de stadscentra. Uni-
versiteiten vragen aan hun 
studenten om zich flexibel 
op te stellen en lessen te 
gaan volgen in verschillende 
steden. Allemaal problemen 
waar de hedendaagse stude-
rende en werkende mensen 
dagelijks mee te maken heb-
ben.  

 

 



 

Mobiliteit is niet enkel een maatschappelijk probleem, maar ook één waar scholen dagelijks mee ge-
confronteerd worden. We kennen allemaal de situaties aan scholen bij het begin en het einde van de 
lessen. Auto’s proberen tussen naast elkaar fietsende jongeren te laveren, voetgangers lopen op en 
naast het trottoir. Een chaos die echter heel kort duurt en waar – gelukkig – weinig ongevallen ge-
beuren precies omdat door de chaos de snelheid van de verschillende weggebruikers heel laag ligt. 
Dit is althans de verklaring die de politie geeft voor het lage ongevallencijfer. Betekent dit dat we ons 
daar moeten bij neer leggen? In geen geval.  
 
Als school hebben we onze maatschappelijke verant-
woordelijkheid en willen we onze leerlingen meer mee-
geven dan enkel kennis.  
 
We willen onze leerlingen dan ook leren op welke manie-
ren je je kan verplaatsen, welk vervoermiddel het meest 
aangewezen is bij bepaalde omstandigheden en hoe men 
zich als een heer (of dame) in het verkeer kan gedragen. 
Dit is een hele opgave waar we ons als school graag ach-
ter scharen, en die ook van overheidswege opgelegd 
wordt via de vakoverschrijdende eindtermen.  
 
Omdat de meeste leerlingen van onze school uit Zele zelf 
of uit de nabije omgeving komen, gebruiken er heel veel 
de fiets om zich te verplaatsen. Op het terrein van onze 
campus zijn dan ook een 950-tal plaatsen voor fietsen 
voorzien, deels overdekt, deels in open lucht.  
 
Door de spreiding van de verschillende fietsenstallingen 
over de campus en omdat elke graad zijn eigen fietsen-
stalling heeft, slagen we er in het binnen- en buitenrij-
den vlot te laten verlopen. Collega’s met toezicht houden 
niet enkel een oogje in het zeil, maar leren de leerlingen 
ook bepaalde technieken die ze later zullen kunnen ge-
bruiken in het verkeer. Om vlot de fietsenkelder te verla-
ten, is het bijvoorbeeld nodig dat de leerlingen “ritsen” 
en dat doen ze dan ook. Op hoffelijkheid in het verkeer 
staat immers geen leeftijd. 
 

 
Zoals elke school verlaten we geregeld de gebouwen om naar een to-
neelstuk te kijken, om aan sport te doen, om deel te nemen aan wed-
strijden of om te experimenteren in labs van de universiteiten. Telkens 
opnieuw stellen we de vraag hoe we ons naar onze bestemming zullen 
verplaatsen.  
 
Een aantal jaar geleden was het evident dat een bus besteld werd. 
Hierdoor steeg de kostprijs voor de pedagogische excursie enorm en 
stelden we ons de vraag of elke verplaatsing echt met de bus moet 
gebeuren. We vroegen ons ook af of we wel de juiste boodschap aan 
de leerlingen meegaven door “automatisch” een bus te bespreken. 
Leerlingen bewust maken van het feit dat je voor kleine afstanden ook 
de fiets kan gebruiken of dat 
voor langere afstanden de 
trein een mogelijk alternatief 
kan zijn, is toch onze op-
dracht?  

 
Zo gaan we met de fiets naar Hamme of Lokeren, met de 
trein naar Brussel of Gent en blijven we de bus gebruiken 
voor ingewikkelde verplaatsingen zoals de dag in de West-
hoek.  
  

 

 

 



VLOT! in het verkeer  

Mobiel in Lokeren en Eksaarde 

 

We verwachten van scholen dat ze jongeren leren 
om zich veilig en op een verantwoorde manier te 
verplaatsen. In elke VLOT!-school worden daarom 
verschillende acties gedaan rond verkeersveiligheid 
en mobiliteit.  

De media confronteren ons wekelijks met beelden 
van zwakke weggebruikers die betrokken geraakt 
zijn in een verkeersongeval. Heel wat leerlingen ge-
bruiken hun fietsverlichting amper of zelfs helemaal 
niet.  Ze zijn het vergeten, vinden het te lastig of het 
licht is gewoon defect. Bovendien vinden 12-plussers 
het dragen van een fluohesje op een secundaire 
school helemaal niet “cool”. De VLOT!-scholen willen 
niet langer toekijken. Daarom slaan ze de handen in 
elkaar en delen ze hun expertise. In het begin van 
elk schooljaar krijgen alle eerstejaars van DVV Si-
naai en DVV Zakenkantoor Lokeren een reflecteren-
de rugzakhoes met als opschrift “VLOT NAAR 
SCHOOL”.  

In de loop van de maanden september-oktober controleert de politie in alle VLOT!-scholen de fietsen. 
Ze wijst de leerlingen op mankementen en de scholen vragen aan de ouders om de fiets zo snel mo-
gelijk in orde te zetten. Bovendien besteden we in de lessen techniek de nodige aandacht aan de per-
fecte fiets.  

Veilig fietsen in het verkeer vraagt veel meer dan alleen het kennen van verkeersregels. Kinderen 
moeten situaties juist leren inschatten, de regels kunnen toepassen en vooral praktijkervaring kun-
nen opdoen om tot een gepast verkeersgedrag te komen. Elke VLOT!-school gebruikt hiervoor een 
eigen methodiek aangepast aan de noden van haar leerlingen. In de tso- en bso-richtingen ligt de 
klemtoon op het inoefenen van het veilig rijgedrag in het verkeer terwijl we in de aso-richtingen deze 
problematiek eerder theoretisch benaderen. Zo komt de federale politie een workshop geven over ‘de 
fietser’. 

In elke school besteden we ook de nodige aandacht aan de dodehoekproblematiek voor fietsers en 
voetgangers. We wijzen de leerlingen op het belang van veilig fietsen in de buurt van vrachtwagens 
en/of bussen. 

In een bus-evacuatieoefening leren we de leerlingen het principe van ritsen aan om de bus zo snel en 
efficiënt mogelijk te verlaten in geval van een noodsituatie.   

De leerlingen van de derde graad krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan de lessen Rijbewijs 
op school. Op het einde van de lessenreeks kunnen ze gratis deelnemen aan het theoretisch rijexa-
men. Dat de leerlingen hiervoor bijzonder gemotiveerd zijn, blijkt uit de jaarlijkse resultaten.  

 

 

 



 

In elke school is een werkgroep rond verkeersveiligheid actief. Een greep uit het aanbod: 

 

Zichtbaarheidsactie in STC 

In het Sint-Teresiacollege startte de zichtbaarheidsactie dit schooljaar op 17 oktober. De leerlingen 
die fluo droegen, kregen een bonnetje dat ze konden inruilen voor een ijsje of een drankje. Daarna 
volgde één controle per week. Wie bovenop fluo ook nog een helm droeg, kreeg twee bonnetjes. Uit al 
deze namen werd per week één winnaar geloot die een bios-
coopticket mocht afhalen bij de directeur. Op donkere dagen 
controleerden we ook de lichten. Er was een speciale actie 
op Lichtmis: wie fluo droeg, kreeg ’s middags een pannen-
koek. Dit zorgde voor heel wat blije gezichten. Als extra mo-
tivatie bezorgde de school een aantal leerlingen van de 
tweede graad een ticket voor de voetbalwedstrijd Lokeren - 
Genk. Zij mochten op een zondagavond de thuisclub aan-
moedigen. Helaas behaalde Lokeren die avond geen over-
winning. De zichtbaarheidsactie eindigde op 27 februari. 
Voor de leerlingen van de eerste graad voorzien we nog een 
afsluiter. Een vijftigtal onder hen mogen op 1 april (en dit is 
geen aprilgrap) met de bus naar de schaatsbaan Kristallijn: 
een bijkomende motivatie om fluo te dragen. Het stemt ons 
tevreden dat er wekelijks tientallen leerlingen deelnemen 
aan deze actie.  

 

Week van de zichtbaarheid op SLC in samenwerking 
met de leerlingenraad van de eerste graad en de 
werkgroep Move 
 
Van maandag 17 november tot en met vrijdag 21 november 
waren de leerlingen van de eerste graad paraat om iedereen 
te controleren of ze iets fluo of reflecterend droegen. Elke 
leerling kreeg een kaartje waarmee hij/zij kans maakte op 
een bioscoopticket. Daarnaast kregen leerlingen van de eer-
ste graad één of twee stempels. We deelden gigantisch veel 
stempels en kaartjes uit in die week. Het deed deugd om 
zoveel fluo en enthousiasme te zien. Wanneer de klas vol-
doende stempels had verzameld, mocht ze de klastitularis 
uitdagen.  
Enkele uitdagingen waren: trakteren op appelcake, een 
film bekijken met snoepjes erbij, één dag geen wiskunde 
en in de plaats daarvan een zelfgekozen activiteit …  Uit-
eindelijk wonnen 10 van de 18 klassen de uitdaging. Profi-
ciat! 
 
Daarnaast kwam het idee om een button (= badge) te 
pimpen met fluo en reflecterend materiaal tijdens de mid-
dagpauze. Zo’n 100 leerlingen zijn creatief bezig geweest. 
Ze mogen terecht trots zijn op hun unieke buttons voor 
aan boekentas of jas. We bedanken heel graag de verte-
genwoordigers van de leerlingenraad eerste graad voor 
hun toffe ideeën. Bedankt ook aan alle leerlingen en leer-
krachten die elke ochtend paraat stonden aan de school-
poort.  

 

 

 



Acties in het VTI 

 

In het VTI zorgt de werkgroep Slimme Mobiele Scholen samen 
met de ouderraad naar analogie met de andere VLOT!-scholen 
voor geregelde controles tijdens de donkere wintermaanden. 
Het centrale thema is Zien en gezien worden … van levensgroot 
belang! Wie inspanningen doet om zichtbaar te zijn, wordt be-
loond. We starten met deze sensibilisering reeds in september 
tijdens de ontmoetingsdagen. In fluo rijden onze eerstejaars 
richting Hingene, de derdejaars naar Geraardsbergen en Malde-
gem.  
In campus C voorzien we een aparte leshoek waar leerlingen 
hun fiets kunnen herstellen onder begeleiding van een leer-
kracht.  
Om de drie jaar organiseert onze school ook een bus-
evacuatieoefening waarbij de leerlingen ervaren hoe je door ge-
disciplineerd ritsen heel wat onheil kan vermijden. Omdat bege-
leidende leerkrachten tijdens bus-uitstappen een grote verant-
woordelijkheid hebben, bezorgen we ze op voorhand de nodige 
informatie ter voorbereiding van deze oefening. 
De school nodigt ook tweejaarlijks de Responsible Young Dri-
vers uit om de oudere leerlingen te wijzen op het gevaar van 
rijden onder invloed. 
De laatstejaarsleerlingen krijgen de kans om gratis hun theore-
tisch rijbewijs B te behalen. Ook de lessen die hieraan vooraf-
gaan, zijn geheel gratis. Onze leerlingen presteerden ook dit 
schooljaar weer schitterend: van de 71 deelnemers behaalden 
maar liefst 61 hun theoretisch rijbewijs. Twee leerlingen haal-
den zelfs de maximumscore van 50/50. Twee anderen behaal-
den 49/50. Met deze resultaten mogen wij terecht fier zijn op 
onze leerlingen! 

 

 

 

Mobiliteit en verkeer in VLOT!-OLVP/CREO/ Sterrenhof 

 

Reeds vele jaren is de werkgroep Slimme Mobiele Scholen ac-
tief.  Diverse initiatieven in evenveel verschillende studiejaren 
brengen de leerlingen bij hoe zich te gedragen in het verkeer 
en hoe belangrijk het is zich bewust te zijn van ieders verant-
woordelijkheid in mobiliteit en verkeer. Een greep uit de acties 
die er zoal gebeuren op school ?  Gezien scholieren nu eenmaal 
courant met de fiets naar school komen wordt hieraan aandacht 
besteed.  Daarbij is het motto ‘veiligheid boven alles’.  Dit 
houdt in dat leerlingen de verkeersregels steeds in acht nemen, 
dat zij zich kleden zodat zij goed gezien worden door de andere 
weggebruikers en dat zij  de nodige behendigheid aanleren om 
hun fiets onder controle te houden.   

Samen met het oudercomité, leerkrachten en leerlingen werden 
in het verleden reeds fietscontroles gehouden.  Aan de school-
poort wordt hen gewezen op eventuele tekortkomingen aan hun 
fiets. Wie  ook nog goed kon scoren wat betreft zichtbaarheid in 
het verkeer kreeg een beloning b.v. een gezonde appel.  Of, 
zoals ook reeds is gebeurd, dat leerlingen van het 2de jaar BVL 
zorgen voor een zelf gemaakt cadeau : met restjes stof en 
fluolint  maakten zij leuke uiltjes om aan het stuur of het fiets-
rekje te bevestigen ! Zorgen voor veiligheid kan ook hip en leuk 
zijn ! 

Voor de groteren onder de leerlingen nodigen we elk jaar de politie uit om 
toelichting te geven rond alle aspecten van het verkeer o.m. ook in het teken 
van alcoholpreventie en weekendongevallen.  Dit komt trouwens ook aan bod 
in de lessen Rijbewijs op school die wij, zoals in de andere scholen ook bij ons 
organiseren.   



Mobiel in Hamme  

 

Stop in Hamme  

 

We proberen zo veel mogelijk leer-
lingen en leerkrachten te mobiliseren 
om met de fiets naar school te komen. 
Ook bij de planning van uitstappen 
nemen we bij voorkeur ongemotori-
seerd vervoer. Hierbij staat het STOP-
principe centraal: de prioriteit gaat 
eerst naar Stappen, dan Trappen 
(fiets), vervolgens Openbaar vervoer 
en dan pas naar Personenwagens (of 
in ons geval busvervoer). 

Een groot percentage van de leer-
lingen komt met de fiets naar school. 
Hierbij is een goede visibiliteit zeer 
belangrijk. We deelden in het verleden 

fluorescerende rugzakhoezen en reflec-
terende elementen uit. Jaarlijks organiseren we in samenwerking met de lokale politie een fietsencon-
trole. 

Groene Ridders 

“De Groene Ridders” ontstonden enkele schooljaren geleden. De groep van leerkrachten had de be-
doeling om in eerste instantie de collega’s te mobiliseren om met de fiets naar school te komen. Er 
volgden heel wat leuke acties zoals een familie-fiets-zoek-sneukeltocht, een gezond presentje voor de 
fietsers op de personeelsvergadering en geregelde actieweken waarin de fietsende leerkrachten een 
figuurlijke pluim verdienen. 

Nationale applausdag 

Het initiatief van de Groene Ridders werd uitgebreid met als bedoeling om ook de leerlingen aan te 
moedigen. Zo gingen ze gretig in op het voorstel van de Fietsersbond om een Nationale Applausdag te 
organiseren op 20 maart. Een groep leerkrachten vormde een applausteam en begroette de fietsende 
leerlingen met spandoeken en een welverdiend applaus. 

Verkeersplatform 

 

In Hamme werd een Verkeersplatform 
opgericht. Onze scholen hebben zich 
geëngageerd om een actieve rol te ver-
vullen om dit initiatief alle slaagkansen te 
bieden. De grote sterkte van het Ver-
keersplatform is zijn samenstelling: 
verenigingen, scholen, geïnteresseerde 
burgers en vertegenwoordigers van de 
gemeente, de administratie, de politie 
vinden er elkaar. Zij bepalen zelf de 
agenda en volgen niet zoals veel ad-
viesraden de agenda van de    gemeen-
teraad. Er ontstaat een lokale dynamiek 
waarbij alle betrokkenen constructief in 
dialoog gaan over lokale verkeerson-
veilige situaties en aanslepende mobili-
teitsproblemen. 

 

 


