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Beste  ouder(s)/verzorger(s), 
 

 

Ook dit jaar zal er door de leerlingen van onze school weer een praktisch 
verkeersexamen worden afgelegd. Uiteraard met in achtneming van de geldende 
veiligheidsmaatregelen van het RIVM. 

Op donderdag 15 april zal het praktisch verkeersexamen worden gehouden voor de 
groep 7 en 8 leerlingen van de basisscholen in Galecop, te weten: Lucas Galecop, 
Toonladder en de Koningin Julianaschool. 

Dit jaar hebben we Rijwielwacht.nl bereid gevonden om de fietskeuring voor ons te 
doen. De fietsenmaker biedt vrijblijvend de mogelijkheid om een eventuele reparatie 
tegen materiaalkosten uit te voeren. U blijft als ouder/verzorger altijd verantwoordelijk 
dat uw kind het praktisch verkeersexamen rijdt op een fiets die voldoet aan de 
wettelijke eisen. Een fiets die niet voldoet aan de wettelijke eisen mag niet deelnemen 
aan het praktisch verkeersexamen. 
 
Op woensdag 17 maart zullen de fietsen op school worden gekeurd. Als een fiets 
wordt goedgekeurd zal hij worden voorzien van een OK sticker. Als een fiets niet 
wordt goedgekeurd krijgt uw kind een kaartje mee waarop is aangegeven op welke 
punten de fiets niet voldoet aan de wettelijke eisen. U heeft dan nog voldoende tijd om 
deze punten voor het praktisch verkeersexamen in orde te maken. Tot op de dag van 
het praktisch verkeersexamen is er nog een mogelijkheid om de fiets te laten 
herkeuren door de leerkracht. Als de fiets wordt goedgekeurd, wordt hij alsnog 
voorzien van een OK sticker. Een fiets zonder OK sticker mag niet deelnemen aan het 
praktisch verkeersexamen! De punten waarop wordt gelet tijdens de fietskeuring zijn 
als bijlage meegestuurd bij dit informatiepakket. 
 
De routebeschrijving van het praktisch verkeersexamen is als bijlage meegestuurd bij 
dit informatiepakket. De gemeente Nieuwegein heeft de route voorzien van 
permanente bordjes met de tekst ‘Oefenroute’. Deze oefenroute is tevens de officiële 
examenroute. Het is belangrijk dat uw kind de route van tevoren verkent. Hij/zij zal 
zich dan tijdens het praktisch verkeersexamen een stuk zelfverzekerder voelen. 
Misschien is het een idee om de route samen met uw kind te fietsen, zodat u 
eventuele lastige verkeerssituaties samen kunt doornemen.        
 
In de te rijden route zijn een aantal beoordelingsposten opgenomen. Voor iedere 
beoordelingspost is een lijst gemaakt met de te beoordelen punten voor de 
betreffende post. Om op deze beoordelingsposten te kunnen controleren zijn wij op 
zoek naar ouders/verzorgers die ons willen helpen. U kunt zich met onderstaand 
antwoordstrookje aanmelden. U kunt ook aangeven of u alleen of samen met een 
ander op een post wilt controleren. Alleen bij voldoende aanmeldingen kunnen wij hier 
rekening mee houden. 



 

Om u te kunnen bereiken op uw controlepost is het handig dat u een mobiele telefoon 
bij u heeft. Wij vragen u dan ook om uw mobiele nummer op het antwoordstrookje te 
noteren. Houd u er rekening mee dat sommige controleposten wat verder weg liggen. 
Uiteraard zijn alle controleposten goed per fiets te bereiken maar het kan zijn dat u er 
de voorkeur aan geeft om hiervoor uw auto te gebruiken. Zou u dit kenbaar willen 
maken op het antwoordstrookje, zodat wij hiermee rekening kunnen houden met het 
indelen van de controleposten. Als u zich opgeeft hoort u uiterlijk vrijdag 9 april waar 
en hoe laat u zich op deze dag moet melden. 

Ook hebben we bij dit informatiepakket een toestemmingsbrief bijgevoegd voor 
deelname van uw kind aan het praktisch verkeersexamen. Wilt u het 
antwoordstrookje van de toestemmingsbrief en eventueel het antwoordstrookje voor 
het opgeven als hulpouder uiterlijk donderdag 1 april inleveren bij de leerkracht van 
uw kind. 
 

U kunt alle informatie over het praktisch verkeersexamen nog eens rustig nalezen en 
eventueel downloaden via de schoolsite:  

https://www.koninginjulianaschool.net/index.php/onze-school/ons-onderwijs 

bij verkeer. 

Wij wensen u en uw kind veel succes met de voorbereiding. 

 

Namens de organisatie, 

Juf Anita , Juf Monique,  
Martijn Werdekker  en Eugène Schijvens (verkeersouders Koningin Julianaschool) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antwoordstrookje hulpouder praktisch verkeersexamen 

Ondergetekende,           
 
ouder/verzorger van            uit groep 7/8* 
 
van de                                                school                                                                       
 

 
geeft aan beschikbaar te zijn als hulpouder bij het praktisch verkeersexamen op 
donderdag 15 april. (gehele dag/ochtend/middag*) 
 
Ik ben bereid om met de auto te komen:             Ja/Nee* 
 
Ik wil graag samen op een controlepost met:        
 
Het nummer van mijn mobiel is:          
 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

https://www.koninginjulianaschool.net/index.php/onze-school/ons-onderwijs

