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Veilig op weg naar school met AYA
Aya leert kleuters over verkeer.
Met de Aya-campagne zetten we kleuters en hun ouders aan om milieuvriendelijk en veilig naar
school te komen. Het hele schooljaar door worden ze aangemoedigd om meer te stappen, te
fietsen, het openbaar vervoer te gebruiken of te carpoolen, met één campagneweek waarin
iedereen extra hard zijn best doet. Wie met een fluohesje of een helm naar school komt, geeft
natuurlijk ook het goede voorbeeld. Bekijk de afleveringen van Aya op VTM GO of www.aya.
be en ontdek samen met Otto en Belle hoe hun vriendje Aya stap voor stap de basisregels in
het verkeer leert.

Aan de slag
De campagne trappen we af tijdens de Week van de Mobiliteit van 16 tot 22 september
2020. In tegenstelling tot de voorbije jaren kies je dit jaar zelf wanneer jouw school de
campagneweek organiseert. Speel je graag in september, november, maart of toch liever in
mei? Dat kan allemaal!
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)
• Aya-stickers
• campagnerichtlijnen
Op www.aya.be kan je alle campagnematerialen downloaden. Bovendien vind je daar nog heel
wat andere materialen en inspiratie waarmee je in je klas aan de slag kan.

Stap 1: Kies je campagneweek
Kies zelf wanneer je de campagneweek organiseert. Doe je dat in september, oktober, maart of
mei? Dat bepaal je dit schooljaar helemaal zelf.

Stap 2: Doe de voormeting
Meet en registreer in de week voor de campagne hoe de kinderen gewoonlijk naar school
komen (met de fiets, auto, openbaar vervoer, te voet…). Zo weet je aan het einde van de
campagneweek of er positieve veranderingen zijn.
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Stap 3: Bepaal het streefdoel
Vertel aan de kleuters dat het tijdens de Aya-week de bedoeling is dat ze nog meer gaan
fietsen, stappen, steppen, de bus nemen of carpoolen naar school. Een haalbaar streefdoel is
20% meer veilige en milieuvriendelijke verplaatsingen.

Stap 4: Bereid alles voor
Hang de klasaffiche op een zichtbare plaats in je klas. Laat de ouders weten dat de school
meedoet aan de Aya-campagne en steek het ouderbriefje in de boekentas of verstuur het via
e-mail.

Stap 5: Voer campagne
De kinderen die veilig en/of milieuvriendelijk naar school komen, verdienen elke dag een sticker
die ze in de hartjes op de affiche plakken. Hou samen met de kleuters in de gaten of de klas
wel goed bezig is. Vergelijk je eindresultaat met je streefdoel uit stap 2 en zorg voor een leuke
beloning aan het einde van de Aya-week
Wat met kindjes die met de auto worden gebracht? Uiteraard krijgen zij ook een sticker of
stempel waarmee ze de ruimte rond de hartjes opvrolijken.
Vul je campagneweek aan met de vertelplaten, leuke activiteiten en met de tips uit de
maandelijkse Aya-nieuwsbrief.

AYA-NIEUWs!
Dankzij de digitale Aya-nieuwsbrief ontvang je iedere maand een buitenspeeltip, een
verkeersveiligheidstip, een link naar bijhorende filmpjes en vertelplaat én een kleurplaat
waarmee de ouders en de kinderen kans kunnen maken op één van de 50 steps die
iedere maand worden verloot. Zorg er dus zeker voor dat de kleuters de kleurplaat thuis
ontvangen, digitaal of in de boekentas.

Stap 6: Evalueer
Wat was de impact van Aya? Bespreek het met je schoolteam en communiceer naar de ouders.
Laat het ons ook weten: vul de vragenlijst in die we je na de campagneweek bezorgen en 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.
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