OV4U IN FRYSLÂN

Provincie Fryslân start begin 2011 een actie met OV4U in
Fryslân. Naast het lespakket ontvangt iedere deelnemende
school voor alle leerlingen die deelnemen aan de OV4Ulessen een gratis OV-chipkaart voor het in de praktijk
brengen van de opgedane kennis. Deze praktijkles kan
uiteraard gecombineerd worden met een klassikaal uitstapje naar een culturele bestemming zoals een museum.
Reiskosten heeft u dus niet.

www.ov4u.nl

Uiteraard hoopt de provincie op een grote belangstelling
van de scholen om er een geslaagde actie van te maken en
leerlingen op een leuke en leerzame manier kennis te laten
maken met het openbaar vervoer.
WILT U OOK DEELNEMEN?
Neem dan contact op met Irene Janssens van Mobycon
(telefoon (073) 523 10 65 of e-mail naar: info@OV4U.nl).
Voor meer informatie over OV4U kunt u ook terecht op
www.ov4u.nl.
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OV4U is een idee van Mobycon, adviseurs in mobiliteit, verkeer en vervoer.

Lees meer over het gratis lespakket voor
het schooljaar 2010 – 2011

Ieder jaar zitten zo’n 150.000 kinderen in groep 8 van het basis
onderwijs. Deze kinderen hebben een grote behoefte aan zelfstan
dige mobiliteit, zowel voor straks naar het toekomstige voortgezet
onderwijs als in de vrije tijd. Een uitstekend moment om deze
kinderen ook op uw school te laten ‘ruiken en proeven’ aan het
Openbaar Vervoer (OV). Zo zijn ze in staat om een slimme en
milieuvriendelijke afweging te maken in hun eigen mobiliteit.
Basisschoolleerlingen krijgen zowel thuis als op school
vaak weinig mee over het gemak, comfort en de veiligheid
van het OV. Als het om verkeer en vervoer gaat wint verkeersveiligheid weliswaar steeds meer terrein, maar een
bredere blik op mobiliteit ontbreekt veelal.
Speciaal hiervoor is OV4U ontwikkeld. OV4U is het OV-les
pakket in Nederland dat verschillende vormen van OV
combineert en zo meer gericht is op een zelfstandige mobiliteit van kinderen. Dankzij de afwisseling in theorie en
praktijk leren uw leerlingen het OV kennen en gebruiken.

Verkennen, plannen, doen!

Met OV4U neemt u de leerlingen in vijf lessen mee in hun
eigen mobiliteit via de thema’s Verkennen, Plannen en
Doen. Samen met de leerlingen verkent u de voor- en
nadelen van de verschillende vervoerswijzen: auto, fiets,
lopen, bus, trein, etc. Vervolgens kiest uw klas voor een
leuke bestemming die u als ‘rode draad’ door de lessen
kunt laten lopen.
In de vervolglessen functioneren uw leerlingen als
OV-bedrijf en gaan ze aan de slag met voertuigen, haltes,
stations, vervoerbewijzen. Zo leren zij wat er allemaal bij
komt kijken om een OV-bedrijf te runnen. En passant leren
ze dienstregelingen te lezen, hoe de OV-chipkaart werkt en
wat de kenmerken van haltes en stations zijn.
In de laatste les leggen de kinderen een ‘OV-examen’ af
in de vorm van een stempeltocht, (culturele) excursie of
schoolreis. De keuze is aan u en de kinderen!

Wat leren de kinderen?

OV4U helpt u op weg om de leerlingen een afgewogen
keuze te laten maken tussen verschillende vervoerwijzen.
Met deze kennis als basis, raken ze vertrouwd met diverse
facetten van het OV zoals dienstregelingen, OV-chipkaart
en de werking van het OV-bedrijf. Het uiteindelijke
leerdoel is uiteraard dat kinderen zich zelfstandig kunnen
verplaatsen met het openbaar vervoer.

OV4U op uw school

OV4U bestaat uit een handleiding voor de leerkracht, werkbladen voor de kinderen en aanvullend foldermateriaal.
Iedere les is volgens een vaste structuur opgezet en bevat
verschillende lesideeën en uitgebreide achtergrondinformatie. Zo zijn de lessen eenvoudig voor te bereiden en bent
u - los van het OV-examen - gemiddeld niet meer dan een
half uur per les kwijt als voorbereiding. OV4U is ontwikkeld voor leerlingen uit groep 8 of combinatieklassen uit
de bovenbouw.

Wie geeft de lessen?

Het lespakket is zo opgezet dat u de lessen zelf makkelijk
kunt geven. Scholen die de lessen wel interessant vinden,
maar er zelf zo min mogelijk tijd aan kwijt willen zijn,
bieden wij de mogelijkheid om gebruik te maken van onze
gastdocent. In overleg met deze docent bepaalt u de uiteindelijke bestemming van de OV-excursie en de data waarop
de lessen worden gegeven.

