
Beste leerkracht van groep 7/8,

We zijn het er allemaal over eens: verkeersveiligheid is cruciaal voor kinderen. Daarom zijn 
we trots op de beoordeling ‘heel goed’ van ons oefenmateriaal voor het Schoolverkeersexamen. 
Al meer dan drie miljoen leerlingen zijn hiermee geslaagd! Een geweldig resultaat dat niet 
zomaar uit de lucht komt vallen. 

Het belang van verkeersveiligheid en dat je dat goed moet oefenen is een verantwoordelijkheid van 
school, leerlingen en ouders. Helemaal nu Veilig Verkeer Nederland meldt: ‘Steeds meer leerlingen 
zakken voor het praktisch verkeersexamen!’ De reden? Er wordt te weinig serieus geoefend. 
Een ander zorgpunt van VVN is: ‘Toenemende verkeersonveiligheid door gebruik van mobieltjes!’ 

Gelukkig hebben wij een antwoord met ons succesvolle oefenmateriaal voor het Schoolverkeersexamen, 
want ons materiaal:
• kent geen voorbereidingstijd voor de leerkracht;
• is actueel;
• geeft leerlingen de mogelijkheid om zelfstandig te oefenen;
• laat leerlingen zien hoe zij scoren op bepaalde onderwerpen; zij kunnen zelf extra oefenen 
 en vinden de antwoorden inclusief toelichting in het Opzoekboek;
• speelt in op de nieuwe wetgeving over mobieltjes  op de fiets;
• sluit perfect aan bij het vernieuwde Verkeersexamen 2018; met extra aandacht voor de 
 rollen van de leerling als voetganger, fietser of passagier;
• biedt praktische digibordsoftware;
• is inclusief antwoordenboek met digibordlicentie.

En… leerlingen vinden het leuk!

Bestel vóór 1 juli en krijg een grote fietscheck poster cadeau!
De boekjes, inclusief het digitale materiaal, zijn eenvoudig te bestellen. Dat kan bij 
uw schoolleverancier. Bestel vóór 1 juli en ontvang een overzichtelijke fietscheck 
poster op A1 formaat cadeau!* Behoort u tot de eerste 150 bestellers van 
minimaal 25 oefenboekjes, dan krijgt u ook nog eens een Opzoekboek gratis! 
Kijk voor bestelgegevens en meer informatie op: 
www.thiememeulenhoff.nl/schoolverkeersexamen. 
 
 
Met vriendelijk groet,

ThiemeMeulenhoff
Team Schoolverkeersexamen

* De fietscheck poster zit verpakt bij de antwoordenboekjes. U dient dus minimaal 
 1 antwoordenboekje af te nemen om de fietscheck poster te ontvangen.

Alle leerlingen laten slagen? 
Gebruik ons Schoolverkeersexamen
oefenmateriaal!


