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SCHOOL op SEEF label in coronatijd 
Corona, de reden van alle beperkingen en aanpassingen. Zowel in het dagelijkse leven als op school. De lessen zoals deze voor corona werden gegeven 

kunnen nu niet worden uitgevoerd of in beperkte mate. Daarom hebben wij tijdelijk aangepaste criteria voor het behalen en/of verlengen van het label 

SCHOOL op SEEF en houden wij nauwlettend in de gaten welke ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op het verkeersonderwijs.  

In bijgevoegd schema hebben wij de meest voorkomende en verwachtte problemen opgenomen die lastig tot zeer lastig zijn te realiseren in coronatijd. Met 

de bijgevoegde tips en aangepaste systematiek van beoordelen hopen wij dat jullie toch in staat zijn het label te behalen. Succes! 



 

Stap 1. Planmatige aanpak en organisatie (verplicht 10 punten) 
Hieronder tips hoe de criteria (indien van toepassing) anders in te vullen. 

 

Vraag checklist SCHOOL op 
SEEF – Stap 1 

Criteria SCHOOL op SEEF in 
coronatijd 

Aangepaste 
beoordelings-
criteria i.v.m. 
corona? 

Criteria controle SCHOOL op SEEF 
normaal 

Te 
behalen 
punten 

Punten 
beoordeling 
in coronatijd 

1. Heeft de school een 
actueel schoolactieplan 
verkeer volgens de 
richtlijnen? 

Geen criteria in coronatijd. Nee Het schoolactieplan dient conform het 
format op de website SOS te zijn opgesteld. 

2 punten 2 punten 

2. Heeft de school een 
actuele jaarplanning voor de 
praktische verkeerseducatie? 
 

Jaarplanning is aanwezig. Aangegeven 
kan worden welke praktische lessen 
gerealiseerd zijn. Afwijkingen tijdens 
de coronaperiode zijn toegestaan. 
Bekijk welke alternatieven er 
eventueel geboden kunnen worden.   

Ja Jaarplanning is aanwezig en de praktische 
verkeerslessen staan voor elke groep 
vermeld. De planning bevat data, inhoud van 
de lessen en voor welke groepen. 

1 punt 1 punt 

3. Heeft de school het 
schoolactieplan verkeer goed 
geborgd en zijn de ouders 
hiervan op de hoogte? 
 

Geen criteria in coronatijd. Nee Schoolactieplan SCHOOL op SEEF wordt in 
informatieboekje of beleidsplan van school 
genoemd en/of staat duidelijk op de website 
van de school. 

1 punt 1 punt 

4. Heeft de school een 
schoolcontactpersoon 
verkeer? 
 

Geen criteria in coronatijd. Nee De schoolcontactpersoon staat vermeld in 
het schoolactieplan en heeft een account 
aangemaakt op www.schoolopseef.nl 

1 punt 1 punt 

http://www.schoolopseef.nl/


 

Vraag checklist SCHOOL op 
SEEF – Stap 1 

Criteria SCHOOL op SEEF in 
coronatijd 

Aangepaste 
beoordelings-
criteria i.v.m. 
corona? 

Criteria controle SCHOOL op SEEF 
normaal 

Te 
behalen 
punten 

Punten 
beoordeling 
in coronatijd 

5. Heeft de school een 
verkeersouder (aangemeld 
bij ROV Z-H/VVN) of een 
tweede/derde 
schoolcontactpersoon? 

Geen criteria in coronatijd. Nee De schoolcontactpersoon staat vermeld in 
het schoolactieplan en is aangemeld bij Veilig 
Verkeer Nederland of het ROV Zuid-Holland. 

1 punt 1 punt 

6. Werkt samen met een 
contactpersoon bij de 
gemeente? 

Overleggen kunnen desgewenst 
digitaal plaatsvinden. 

Ja School neemt deel aan lokaal netwerk van de 
gemeente en heeft een-op-een aantoonbaar 
contact met de ambtenaar verkeer. 

1 punt 1 punt 

7. Heeft een actuele 
theoretische 
verkeersmethode voor elk 
leerjaar? 

Geen criteria in coronatijd. Nee Een theoretische verkeers-methode dient in 
het schoolactieplan vermeld te staan. 

1 punt 1 punt 

8. Heeft minimaal 1 
praktische verkeersles in alle 
groepen? 
 

Veel lessen kunnen niet doorgaan 
omdat er veelal geen (verkeers) 
ouders welkom zijn op school. 
Gekeken wordt naar de bereidheid 
van het uitvoeren van de 
verkeersles(sen) en/of mogelijke 
alternatieven die school aanbiedt. 

Ja School laat zien wat afgelopen 3 jaar aan 
praktische lessen is uitgevoerd en in het 
actieplan staat de planning voor de komende 
3 jaar. 

1 punt 1 punt 

9. Zet zich in voor OF heeft 
een veilige schoolomgeving? 

Geen criteria in coronatijd. Nee School dient zich hiervoor de afgelopen jaren 
aantoonbaar te hebben ingezet. Gekeken 
wordt naar het lokale netwerk, eventuele 
handhavingsacties en initiatieven voor 
verbeteringen van de schoolomgeving. De 
inzet hiervoor dient voor de komende jaren 
te zijn geborgd. 

1 punt 1 punt 



 

Stap 2. Ouderbetrokkenheid en verkeersonderwijs (minimaal 6 punten) 
Hieronder tips hoe de criteria (indien van toepassing) anders in te vullen. 

 

Vraag checklist SCHOOL 
op SEEF – Stap 2 

Criteria SCHOOL op SEEF in 
coronatijd 

Aangepaste 
beoordelings-
criteria i.v.m. 
corona? 

Criteria controle SCHOOL op 
SEEF normaal 

Te behalen 
punten 

Punten 
beoordeling in 
coronatijd 

1. Communiceert actief, 
regelmatig en uitgebreid 
met de ouders over verkeer, 
d.w.z. zowel in het 
algemeen, als over de 
inhoud van de (praktische) 
lessen. 
 

Geen criteria in coronatijd. Nee School onderhoudt de 
communicatie naar ouders door 
regelmatig in nieuwsbrieven en 
ouderapps aandacht te schenken 
aan onderwerpen rondom verkeer. 

1 punt 1 punt 

2. Geeft in alle groepen 1, 2 
of meer praktische lessen. 
 

Veel lessen kunnen niet doorgaan omdat 
er veelal geen (verkeers) ouders welkom 
zijn op school. Gekeken wordt naar de 
bereidheid van het uitvoeren van de 
verkeersles(sen) en/of mogelijke 
alternatieven die school aanbiedt. Dit zou 
kunnen zijn een route bespreken via het 
digibord,  een verkeersles in de gymzaal 
of een eigen invulling. 

Ja Gekeken wordt naar de planning 
van de komende 3 jaar en een 
terugblik naar de afgelopen 3 jaar. 

2 punten 1 punt voor de 
planning in 
coronatijd.   
 
2 punten als er 
daadwerkelijk een 
les is uitgevoerd of 
een alternatief is 
geboden. Dit geldt 
vanaf 2020. 



 

Vraag checklist SCHOOL 
op SEEF – Stap 2 

Criteria SCHOOL op SEEF in 
coronatijd 

Aangepaste 
beoordelings-
criteria i.v.m. 
corona? 

Criteria controle SCHOOL op 
SEEF normaal 

Te behalen 
punten 

Punten 
beoordeling in 
coronatijd 

3. Geeft praktische lessen 
buiten het schoolplein in de 
wijk/buurt op straat in 1,2 
of meerdere groepen. 
 

Veel lessen kunnen niet doorgaan omdat 
er veelal geen (verkeers) ouders welkom 
zijn op school. Gekeken wordt naar de 
bereidheid van het uitvoeren van de 
verkeersles(sen) en/of mogelijke 
alternatieven die school aanbiedt. Dit kan 
zijn lopen naar de gym, een route 
bespreken via het digibord of een 
verkeersles in de gymzaal. 

Ja Gekeken wordt naar de planning 
van de komende 3 jaar en een 
terugblik naar de afgelopen 3 jaar. 

2 punten 1 punt voor de 
planning in 
coronatijd.   
 
2 punten als er 
daadwerkelijk een 
les is uitgevoerd of 
een alternatief is 
geboden. Dit geldt 
vanaf 2020. 
 

4.  Fietst met de leerlingen 
de route naar het 
voortgezet onderwijs of 
heeft hiervoor een 
alternatief. 
 

Als deze route niet praktisch uitvoerbaar 
is wordt gekeken naar de theoretische 
invulling in de klas. 

Ja Met de leerlingen van groep 8 
wordt er gefietst naar het VO of 
school heeft hiervoor een 
alternatief. Dit kan zijn een extra 
educatieve fietsroute of fietsen 
naar/op kamp/excursies 

1 punt 1 punt 

5. Neemt deel aan 
theoretisch 
verkeersexamen van Veilig 
Verkeer Nederland (VVN). 
 

Geen criteria in coronatijd. Nee School neemt deel aan het 
theoretische verkeersexamen 

1 punt 1 punt 



 

Vraag checklist SCHOOL 
op SEEF – Stap 2 

Criteria SCHOOL op SEEF in 
coronatijd 

Aangepaste 
beoordelings-
criteria i.v.m. 
corona? 

Criteria controle SCHOOL op 
SEEF normaal 

Te behalen 
punten 

Punten 
beoordeling in 
coronatijd 

6. Neemt deel aan praktisch 
verkeersexamen van VVN of 
organiseert dit zelf. 
 

Er zijn verschillende opties om hier de 
nodige aandacht aan te besteden. Geef 
bijvoorbeeld een fietskeuringskaart mee 
naar huis zodat ouders de fiets kunnen 
controleren en/of de examenroute kan 
mee naar huis om samen met de ouders 
te fietsen. Als optionele aanvulling zou er 
ook een opdracht meegegeven kunnen 
worden waarbij een terugkoppeling van 
de ouders wordt gevraagd.   

Ja School neemt deel aan het 
praktische verkeersexamen 

1 punt 1 punt 

7. Neemt deel aan een les 
over de Dode Hoek. 
 

Neem contact op met de contactpersoon 
of deze les doorgang kan hebben. Draag 
anders eventueel zorg voor een 
alternatief, bijvoorbeeld een theoretische 
les in de klas. 

Ja School neemt deel aan een Dode 
Hoek les 

1 punt 1 punt 

8. Doet extra activiteiten op 
het gebied van educatie of 
voorlichting over 
verkeersveiligheid. 
 

Alternatieven hiervoor worden 
gewaardeerd maar zijn niet noodzakelijk. 
Gekeken wordt naar wat de school in 
haar schoolactieplan daarvoor heeft 
opgenomen. 

Ja School organiseert extra 
activiteiten en/of zet zich extra in 
op verkeerseducatief gebied. 

1 punt 1 punt 

 

 

 

 



 

Stap 3. Schoolomgeving en school-thuisroutes (minimaal 6 punten) 
Hieronder tips hoe de criteria (indien van toepassing) anders in te vullen. 

 

Vraag checklist SCHOOL 
op SEEF – Stap 3 

Criteria SCHOOL op SEEF in 
coronatijd 

Aangepaste 
beoordelings-
criteria i.v.m. 
corona? 

Criteria controle SCHOOL op 
SEEF normaal 

Te behalen 
punten 

Punten 
beoordeling in 
coronatijd 

1. Zet zich in voor of heeft 
een veilige school-
thuisroute. 
 

Geen criteria in coronatijd. Nee School zet zich in voor of heeft een 
veilige school-thuisroute. Dit kan 
door middel van campagnes zoals 
“De Scholen zijn weer begonnen” 
en het inventariseren bij ouders en 
leerlingen van knelpunten op de 
school-thuisroute. 

1 punt 1 punt 

2. Heeft een actuele 
schoolthuisroute van 
minimaal 1 leerjaar in beeld 
en vastgelegd. 

De laatstgehouden schoolthuisroute is 
van toepassing. Deze mag niet ouder zijn 
dan 2 jaar en kan in beeld worden 
gebracht via bijvoorbeeld schoolroute.nl 

ja De laatstgehouden 
schoolthuisroute is van toepassing. 
Deze mag niet ouder zijn dan 1 
jaar.  

1 punt 1 punt 

3. Geeft jaarlijks praktisch 
verkeersonderwijs op de 
schoolthuisroute. 

Alternatieven hiervoor worden 
gewaardeerd, bijvoorbeeld een 
theoretische les in de klas. 

ja De laatstgehouden 
schoolthuisroute is van toepassing. 
Deze mag niet ouder zijn dan 1 
jaar. 
Voorbeelden zijn een educatieve 
wandel/fietsroute  

1 punt 1 punt 



 

Vraag checklist SCHOOL 
op SEEF – Stap 3 

Criteria SCHOOL op SEEF in 
coronatijd 

Aangepaste 
beoordelings-
criteria i.v.m. 
corona? 

Criteria controle SCHOOL op 
SEEF normaal 

Te behalen 
punten 

Punten 
beoordeling in 
coronatijd 

4. Turft regelmatig of kent 
de verkeersbewegingen van 
de kinderen.  

De Schoolbrengweek in september 2020 
kan daartoe een meetmoment zijn 
geweest. Anders wordt gekeken naar 
eigen initiatieven of behaalde resultaten 
van de afgelopen 2 jaar. 

Ja De school legt 
loop/fiets/autobewegingen vast 
van minimaal twee groepen in een 
schooljaar verdeel over onder- en 
bovenbouw. Turven dient 
minimaal een week te hebben 
plaatsgevonden en geregistreerd. 

1 punt 1 punt 

5. Stimuleert met een 
activiteit dat kinderen ( en 
ouders) zoveel mogelijk 
lopend of fietsend naar 
school gaan OF (vrijwel) alle 
kinderen komen al lopend 
en fietsend naar school. 

Dit geldt voor de periode dat de 
leerlingen naar school zijn gegaan. 
Gekeken wordt naar de wijze van 
communicatie naar ouders omtrent de 
vervoerswijze. Ook kan er bij de 
leerlingen aandacht aan worden besteed 
in de klas. 

Ja Ouders en leerlingen kunnen 
gestimuleerd worden (middels 
bijvoorbeeld een nieuwsbrief) 
lopend of fietsend naar school te 
gaan. Denk hierbij aan 
Schoolbrengweek, Groene 
Voetstappen en andere 
activiteiten.  

1 punt 1 punt 

6. Voert regelmatig acties 
uit rondom het gewenste 
haalbrenggedrag van de 
ouders OF er zijn geen 
problemen met het 
haalbrenggedrag van de 
ouders. 

Dit geldt voor de periode dat de 
leerlingen naar school zijn gegaan. 
Gekeken wordt naar de wijze van 
communicatie naar ouders omtrent de 
vervoerswijze. Ook kan er bij de 
leerlingen aandacht aan worden besteed 
in de klas. 

Ja In de communicatie richting 
ouders kan hier aandacht aan 
worden besteed of er worden 
alternatieve activiteiten 
georganiseerd. Zo nodig kan in 
samenwerking met de politie 
worden gehandhaafd. 

1 punt 1 punt 



 

Vraag checklist SCHOOL 
op SEEF – Stap 3 

Criteria SCHOOL op SEEF in 
coronatijd 

Aangepaste 
beoordelings-
criteria i.v.m. 
corona? 

Criteria controle SCHOOL op 
SEEF normaal 

Te behalen 
punten 

Punten 
beoordeling in 
coronatijd 

7. Heeft de knelpunten in 
beeld vanuit de kinderen en 
hier wordt actie op 
ondernomen OF er zijn geen 
knelpunten (meer) op de 
schoolthuisroute. 

De laatstgehouden knelpuntenles is van 
toepassing. Deze mag niet ouder zijn dan 
2 jaar en kan in beeld worden gebracht 
via bijvoorbeeld schoolroute.nl 
 

Ja De knelpunten kunnen in de klas 
worden geïnventariseerd en 
besproken. Zo mogelijk kan hier 
actie op worden ondernomen. 
Deze mag niet ouder zijn dan 1 
jaar. 

1 punt 1 punt 

8. Heeft de knelpunten in 
beeld vanuit de ouders en 
hier wordt actie op 
ondernomen OF er zijn geen 
knelpunten (meer) op de 
school-thuisroute. 

De laatstgehouden inventarisatie / 
enquête is van toepassing. Deze mag niet 
ouder zijn dan 3 jaar. Dit mag ook een 
overzicht zijn van aandachtspunten die 
uit de school-thuisroute komen. 

ja Inventariseer de knelpunten vanuit 
de ouders of vraag aan de 
verkeersouder(s) deze te 
inventariseren aan de hand van de 
school-thuisroute. Deze mag niet 
ouder zijn dan 2 jaar. 

1 punt 1 punt 

9. Heeft structureel contact 
over de verkeersveiligheid 
met politie, ouders, 
buurtbewoners, 
buurtscholen en/of 
gemeente. 

Veel overleggen gaan niet door of vinden 
digitaal plaats. Na een jaar is dit 
inmiddels wel een goed alternatief 
geworden om door te kunnen werken. 
Indien er digitale overleggen zijn is het 
goed om bijvoorbeeld ook de 
verkeersleerkracht of verkeersouder aan 
te laten schuiven. Dit contact dient niet 
langer geleden te hebben 
plaatsgevonden dan 2 jaar.  

ja Minimaal 1 x per jaar overleg met 
betrokken partijen over de 
schoolomgeving en 
verkeersveiligheid. 

1 punt 1 punt 



 

Vraag checklist SCHOOL 
op SEEF – Stap 3 

Criteria SCHOOL op SEEF in 
coronatijd 

Aangepaste 
beoordelings-
criteria i.v.m. 
corona? 

Criteria controle SCHOOL op 
SEEF normaal 

Te behalen 
punten 

Punten 
beoordeling in 
coronatijd 

10. Heeft incidenteel 
contact over de 
verkeersveiligheid met 
politie, ouders, 
buurtbewoners, 
buurtscholen en/of 
gemeente. 

Veel overleggen gaan niet door of vinden 
digitaal plaats. Na een jaar is dit 
inmiddels wel een goed alternatief 
geworden om door te kunnen werken. 
Indien er digitale overleggen zijn is het 
goed om bijvoorbeeld ook de 
verkeersleerkracht of verkeersouder aan 
te laten schuiven. Dit contact dient niet 
langer geleden te hebben 
plaatsgevonden dan 3 jaar. 

ja Minimaal 2 x per 3 jaar overleg 
met betrokken partijen over de 
schoolomgeving en 
verkeersveiligheid 

1 punt 1 punt 
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