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Veilig op weg naar school met AYA
Aya leert kleuters over verkeer.
Via de campagne met Aya willen we kleuters en hun ouders stimuleren om milieuvriendelijk en
veilig naar school te komen. 1 week lang worden ze aangemoedigd om meer te stappen, te
fietsen, het openbaar vervoer te gebruiken of te carpoolen. Een fluohesje of een helm dragen
zijn natuurlijk ook een goede inspanning.
Bekijk de gloednieuwe afleveringen op VTMKZOOM en ontdek samen met Otto en Belle hoe ze
hun vriendje Aya stap voor stap de basisregels in het verkeer aanleren.

Aan de slag
De campagne loopt tijdens de week van de mobiliteit van 17 tot 21 september 2018. De
bedoeling is dat je als leerkracht of directie verkeersveiligheid mee in de kijker zet bij ouders en
kinderen. De school krijgt hiervoor een actiepakket. Elk actiepakket bevat campagnemateriaal
voor 4 klassen:
- 4 klasaffiches (1 affiche per klas)
- 5 gedrukte vertelplaten
Dit jaar worden er geen stickers (stippen) meegeleverd. Op www.aya.be kan je nog 5 andere
vertelplaten en een ouderbriefje downloaden.

Stap 1: Doe de voormeting
Bekijk in de week voor de campagne hoe de kinderen gewoonlijk naar school komen (met de
fiets, auto, openbaar vervoer, te voet...). Zo zie je aan het eind van de campagne of er positieve
veranderingen zijn.

Stap 2: Bepaal het streefdoel
Vertel aan de kleuters dat het tijdens de Aya-week de bedoeling is dat ze nog meer gaan
fietsen, stappen, de bus nemen of autodelen naar school. Een haalbaar streefdoel is 20% meer
veilige en milieuvriendelijke verplaatsingen.
Een voorbeeld: Voor de start van de campagne komen tien kinderen dagelijks milieuvriendelijk
naar school. 20% meer betekent 2 kinderen meer die zich veilig en milieuvriendelijk verplaatsen.

meer Aya plezier op www.aya.be

Stap 3: Bereid alles voor
Hang de klasaffiche op een zichtbare plaats in je klas. Laat de ouders weten dat de school
meedoet met de Aya-campagne en steek de ouderbriefjes in de boekentas of stuur ze via
e-mail. Via de wedstrijd op het ouderbriefje kunnen ouders bovendien leuke prijzen winnen.

Stap 4: Voer campagne
De kinderen die veilig en/of milieuvriendelijk naar school komen, verdienen elke dag een sticker
of een stempel die ze in de hartjes op de affiche aanbrengen. Houd samen met de kleuters in
de gaten of de klas wel goed bezig is. Op de dagen dat er effectief een stijging is kan je een
beloning voor de kleuters bedenken.
Wat met kindjes die steeds met de wagen komen? Uiteraard krijgen zij ook een sticker of
stempel waarmee ze de ruimte rond de hartjes opvrolijken.

NIEUW!
Dit jaar ontvang je 5 gedrukte vertelplaten en 5 digitale vertelplaten. Elke vertelplaat is
gekoppeld aan een nieuwe Aya-aflevering. De afleveringen kan je vanaf 15 september
bekijken op www.aya.be of dagelijks op VTMKZOOM.
Bekijk de vertelplaten en de afleveringen vooraf en bepaal of ze geschikt zijn voor je klas.
Elke vertelplaat bevat een startactiviteit, een aantal gespreksvragen en extra’s. Die zijn
bedoeld als inspiratie om met je klas te werken rond verkeersveiligheid. Pas ze dus gerust
aan aan het niveau van je klas.

Stap 5: Evalueer
Laat ons weten wat je van de campagne vond. Vul de vragenlijst in aan het eind van de campagne en laat ons weten wat je ervan vond. Geef zeker ook nieuwe wensen en ideeën mee.

Meer info?
Meer informatie over de campagne Aya op school?
Neem contact op met:
Mobiel 21
E-mail: info@mobiel21.be
Tel. 016 23 94 65
Surf naar www.aya.be en ontdek alle andere producten van Aya.
Ga aan de slag met het Aya-bordspel, de Aya-dvd of het Aya-lied.
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