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Het Octopusplan wil jongeren positief benaderen op het vlak van duurzame mobiliteit en 

verkeersveiligheid. Samen met de jongeren zet het Octopusplan zich in om werk te maken van betere 

schoolomgevingen onder de noemer ‘Schoolomgeving 2.0, de schoolomgeving van morgen. 

Zie www.octopusplan.info/visie/  

 

High5 zet in op: 

• het engagement en verantwoordelijkheidszin van jongeren in het verkeer 

• duurzame mobiliteit bij jongeren 

• het eigen gedrag van de jongere doordat ze fungeren als ‘rolmodel’ 

• het aanpassen van de schoolomgevingen zodat het er aangenaam vertoeven is   

 

De leerlingen begeleiden enkele verkeersacties in de eigen school. Tot slot van de campagne nodigt 

het Octopusplan de leerlingen uit tot deelname aan een online workshop rond ‘Schoolomgeving 2.0’.  

 

Aan de slag in 5 stappen: 

STAP 1 WERKGROEP MET VERANTWOORDELIJKE + MATERIALENKIT 

 - Duid een High5 verantwoordelijke aan. Dit kan een leerkracht zijn maar 
evengoed iemand van de leerlingenraad van de school. 

- Start een werkgroep op en betrek hierbij de geïnteresseerde leerlingen. 
- Bekijk de materialenkit en verdeel de materialen over de verschillende 

verkeersacties.  

STAP 2 MAAK BEGIN SEPTEMBER AFSPRAKEN 

 - Bespreek de verkeersacties die de werkgroep wenst uit te voeren. 
- Vink deze aan op de affiche.  

STAP 3 COMMUNICATIE 

 - Hang de High5 - affiches op een zichtbare plaats. 
- Zet een berichtje in de nieuwsbrief/website/facebookpagina van de school. 
- Een voorbeeldbericht is beschikbaar via 

www.octopusplan.info/high5downloads/  

STAP 4 ACTIE  

 - Info en tips over de acties in deze handleiding en via 
www.octopusplan.info/high5/ . 

STAP 5 REGISTREER EN EVALUEER  

 - Registreer de gegevens van de telactie en de fietscontrole. 
- Post enkele leuke actiefoto’s via onze sociale mediakanalen zoals FB en 

Instagram. @octopusplan #high5 #strapdag 

 

 

 

 

 

http://www.octopusplan.info/visie/
http://www.octopusplan.info/high5downloads/
http://www.octopusplan.info/high5/
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DOEL 

Met deze actie geven de leerlingen van het secundair onderwijs een fantastische welkom aan alle 

stappers en trappers. Deze actie heeft extra aandacht aan duurzame mobiliteit van en naar school. 

MATERIAAL 

• Spandoek High 5 ‘Welkom Strappers’ 

• Kleeftattoos  

 
VOORBEREIDING 

• Vorm tijdig een beperkte werkgroep met enthousiaste leerlingen en enkele leerkrachten.  

• Bespreek samen hoe de actie aan de schoolpoort zal verlopen.  

• Bepaal welke leerlingen deze actie zullen begeleiden. 

• Maak een duidelijke taakverdeling en breng iedereen goed op de hoogte. 

• Maak afspraken rond tijdstippen en locatie ter hoogte van de schoolingang. 

 
 
MOGELIJKE ACTIES AAN DE SCHOOLPOORT  
 

• VERSIERING: Versier de schoolpoort met affiches met leuke slogans, vlaggenlijnen, … . 

• SPANDOEK ‘Welkom Straffe Strappers!’ Bind deze aan twee 

grote stokken en laat de aankomende leerlingen eronderdoor 

stappen of trappen!  

• APPLAUSTEAM: Vorm een applaushaag voor de aangekomen 

strappers en geef hen een ‘high5’. Maar doe dit vooral Coronaproof! 

• KLEEFTATTOO: Bezorg elke strapper een coole kleeftattoo.  

• FOTOTEAM: Neem sfeerbeelden van de Strapdag XL en zorg eventueel voor een fotohoek, wees 

daarbij creatief met de achtergrond. 

• FIETSCONTROLE: Controleer de fietsen van de trappers die toekomen, gebruik de 

fietscontrolekaart en maak gebruik van de handleiding. 

• RODE LOPER: Rol een rode loper uit voor iedereen die te voet of met de fiets naar school komt. 

 
 

NAZORG 

• Maak een leuke herinnering voor de school zoals een grote fotocollage of een digitaal 
fotoverslag. Bezorg dit eventueel aan de plaatselijke krant en/of het gemeentebestuur.  

• Post foto’s via de facebook – en instagrampagina van het Octopusplan (#high5#strapdag). 
  
 

* Door coronamaatregelen gaat de Strapdag mogelijk door op een andere dag. Raadpleeg hiervoor  
www.octopusplan.info/campagnes/strapdag/  
  

1. STRAPDAG XL  op vrijdag 18 september* 

http://www.octopusplan.info/campagnes/strapdag/
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DOEL 
 
Met een verkeerstelling krijgen de leerlingen een beeld van de verkeersdrukte in de schoolomgeving 

bij de start of einde van een schooldag.  

Hoeveel voetgangers en fietsers stappen of trappen langs de schoolpoort?  

En welke voertuigen zoals auto’s, bestelwagens, bussen en vrachtwagens rijden langs de 

schoolpoort? 

Voor deze telling werkt het Octopusplan samen met Straatvinken.  

 

 

MATERIAAL 
 

• Telposter ‘Verkeerstelling’ 

• Downloadbaar: lesmap ‘Verkeerstelling‘ ism Straatvinken en 

telblad via https://www.octopusplan.info/high5downloads/  

 

VOORBEREIDING  
 

• Bekijk tijdig de lesmap Verkeerstelling.  

• LOCATIE: Bepaal de plaats(en) waar de leerlingen gaan tellen. Vermijd bus – en tramhaltes en tel 

niet op een kruispunt of rotonde. Zorg dat elke teller op straat een veilige plek heeft en goed 

zichtbaar is. Tel op een plaats waar het verkeer het traagste rijdt. Zorg voor een teller in elke 

richting. 

• TIJDSTIP: Bepaal het exacte tijdstip van de telling. Een uur tellen bij de start van een schooldag 

geeft een goed beeld van de drukte van elke dag.  

• TELLERS: Zorg voor een teller voor elke vervoersmodus, iemand telt de voetgangers, iemand telt 

de fietsers, … . Bezorg iedereen een handteller of gebruik het telblad.  

• TIMING: Iemand houdt de tijd in de gaten en geeft dit ook door aan de tellers.  

 
NAZORG  
 

• Kleur de grote telposter in. 

• Registreer de resultaten van de telling via het invulformulier op de website.  

• Deel de resultaten met de lagere school en andere betrokkenen. Plan eventueel een tweede 

telling. 

• Post foto’s via de facebook – en instagrampagina van het Octopusplan (#High5). 
 
 
 
 
 
 
 

4. Verkeerstelling – mei 2021 

https://www.octopusplan.info/high5downloads/
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DOEL 

Dit is een online workshop over de schoolomgeving van morgen. Tijdens de webinar krijgen de 

leerlingen meer duiding over één of meerdere onderwerpen zoals de hedendaagse problematiek 

rond duurzame mobiliteit, beter gebruik maken van de publieke openbare ruimte, 

klimaatproblematiek, meer ruimte voor bewegen en meer groen, … . 

Het Octopusplan stelt een lesmap ‘Schoolomgeving 2.0’ ter beschikking als voorbereiding op deze 

workshop.  

Of leerlingen gaan na het webinar in gesprek gaan met elkaar en de leerkrachten om te kijken wat 

hun bijdrage kan zijn aan de schoolomgeving van morgen, hoe dit alles hun toekomst kan bepalen, 

welke invloed dit heeft op het klimaat, … . 

 

MATERIAAL  
 

• Downloadbaar: Lesmap ‘Schoolomgeving 2.0’ met interessante artikels, stellingen, opiniestukken 

om klassikaal te bespreken via  www.octopusplan.info/high5downloads/. 

 

VOORBEREIDING 

• Schrijf tijdig in voor dit webinar. De juiste datum en uur deelt het Octopusplan mee aan de High5 

verantwoordelijke van de school.  

• Bekijk de lesmap op voorhand of gebruik de artikels, opiniestukken, … in een later debat na het 

webinar.  

  

NAZORG 

• Post foto’s via de facebook – en instagrampagina van het Octopusplan (#High5). 
 

 

 

 

 

5. Webinar ‘Schoolomgeving 2.0’ – Octopusplan communiceert tijdig de datum  

https://www.octopusplan.info/high5downloads/

