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Afsprakennota Praktijkles Dode Hoek 

De Praktijkles Dode Hoek wordt verzorgd door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde 
(VSV). VSV wordt hiervoor gefinancierd door het Onderwijsnetwerk van de stad 
Antwerpen (team Klas Op Stap). 
 

Verantwoordelijkheden 

De school: 
� duidt een verantwoordelijke aan voor de communicatie en de samenwerking met de 

Vlaamse Stichting Verkeerskunde. De VSV zal de school zelf contacteren om concrete 
afspraken te maken met de verantwoordelijke. 

� zorgt voor een locatie om de bestelwagen veilig te stationeren. Dit kan de speelplaats 
zijn. 
De bestelwagen heeft een afgebakende ruimte van 15 op 15 meter nodig. Deze ruimte 
moet de hele dag door afgebakend blijven. Ook dienen de toegangswegen toegankelijk 
te zijn voor het voertuig.  
Indien de speelplaats niet geschikt is, dient de school een alternatieve, veilige locatie in 
de schoolomgeving te voorzien.  
! Bij gebruik van openbaar domein moet er een officiële evenementenaanvraag 
gebeuren om in orde te zijn met de wetgeving. Geef dit dus zeker aan bij je 
inschrijving. 

� zorgt dat VSV een overzicht krijgt met het aantal klassen en leerlingen die deelnemen. 
� informeert de leerlingen/ouders over de Praktijkles Dode Hoek. 
� bereidt de kinderen voor op de praktijkles door aan de slag te gaan met de lesfiche, 

die vooraf wordt bezorgd door de VSV. 
� zorgt ter plaatse dat de leerkrachten het vooraf bepaalde schema volgen. 
� blijft ter plaatse verantwoordelijk voor de leerlingen en zorgt ervoor dat de 

klasleerkrachten tijdens de les aanwezig zijn en actief deelnemen.  
 

VSV: 

� stelt een lesfiche en posters ter beschikking aan de school.  
� zorgt voor één bestelwagen. 
� zorgt voor een team van 2 lesgevers.  
� voorziet voor elke leerling een brevet.  

 
 

Als één van bovenstaande bepalingen niet wordt nageleefd, zal in overleg met de beide 
partijen worden gezocht naar een oplossing. Als dit onmogelijk blijkt, kan Onderwijsnetwerk 
Antwerpen en/ of VSV beslissen de samenwerking stop te zetten.   
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Annuleringsvoorwaarden 

 
• Onderwijsnetwerk Antwerpen en/of VSV kan annuleren of de activiteit vroegtijdig 

beëindigen in geval van de volgende situaties: 
• slecht weer (windkracht 5 Beaufort, extreme neerslag, 

gevoelstemperatuur -5); 
• staking van overheidsdiensten; 
• voertuig niet beschikbaar (door panne, ontoegankelijke locatie); 
• ziekte lesgever(s). 

 
Bij slechte weersvoorspellingen wordt de school een dag op voorhand (ten laatste 
om 15u30) op de hoogte gebracht van de annulering. Indien de Praktijkles Dode Hoek 
op een maandag gepland staat, zal VSV de school op vrijdag al eens contacteren en 
valt de definitieve beslissing op maandagochtend. 

• Tot 10 werkdagen voor de activiteit kan de aanvrager de praktijkles 
kostenloos annuleren. Na deze datum is de aanvrager verplicht 10% van de niet 
afgenomen diensten te betalen, tenzij de annulering gestaafd kan worden op basis van 
overmacht (bijvoorbeeld staking openbaar vervoer). 
 
Gelieve bij annulering contact op te nemen met VSV via helen.craps@vsv.be of 015 44 
65 50 (vraag naar Helen Craps). 
 
Als je op de dag zelf wegens overmacht moet annuleren, kan je de ochtend zelf vóór 8 
uur contact opnemen via het nummer 0476 67 98 46. Dan kan VSV de betrokken 
lesgevers op tijd verwittigen zodat ze geen onnodige verplaatsing maken. Als je later 
dan 8 uur contact opneemt, bel je best op het nummer 015 44 65 50 (vraag naar 
Helen Craps).  

 

 


