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Voorwoord 

 

Beste leerlingen (en ouders en belangstellenden), 

In de week van 28 oktober 2019 tot en met 1 november 2019 vindt op de Leo 

Kannerschool VSO Oegstgeest de jaarlijkse projectweek plaats rond het thema 

VERVOER. In deze week behandelen we onder andere (door middel van allerlei 

activiteiten voor de leerlingen) de onderwerpen veiligheid in het verkeer, hulpdienst in 

het verkeer, gevaren op het spoor, het openbaar vervoer, geschiedenis verkeer en 

autorijles. 

De kerngedachte van de projectweek is kennismaken met vervoer: Bewust worden van 

de eigen mogelijkheden, verantwoord omgaan met verkeer en vooral de kansen pakken 

in het werken aan een grotere zelfstandigheid, zelfredzaamheid en mobiliteit in de 

dagelijkse praktijk. Niet alleen ervaren onze leerlingen het als prettig als zij zelfstandig 

(per fiets of Openbaar Vervoer) naar school kunnen reizen, het vergroot ook de 

mogelijkheden na de schoolcarrière bij het bemiddelen naar arbeid (inkomen = 

zelfstandigheid).  

In het boekje vinden jullie niet alleen het programma van de week van vervoer, maar 

ook zie je welke mensen en bedrijven van buitenaf dit project mogelijk hebben gemaakt.  

Namens de werkgroep VERVOER wensen we jullie heel veel kansen toe. 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Douwe Splinter 

Locatiedirecteur Leo Kannerschool VSO Oegstgeest 
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Weekplanning 

 

Activiteit (voor) Wie 

Maandag 28 oktober 2019 

ANWB gastles “Ik en het verkeer” Klas 1 

ANWB gastles “Verkeersbus” Klas 2 

ANWB gastles “Virtuele bril” Klas 3 

Dinsdag 29 oktober 2019 

Stichting de Leidse Rederij “Scheepvaart in Leiden” Klas 2 

Les bij Paul “Workshop Rijles” Klas 4a, 4b 

Woensdag 30 oktober 2019 

Brandweer “Hulpdiensten in het verkeer” Klas 1 

Prorail “Pazz Upp” Klas 3 

Les bij Paul “Workshop Rijles” Klas 4c, 4d 

Truckersbal Alle klassen 

Donderdag 31 oktober 2019 

Scheepsbouw ( Scheepstimmerwerf Klaas Hennepoel) Klas 2a, 2c, 2d 

Vrijdag 1 november 2019 

Louwman museum Klas 3 

file:///C:/Users/Wendy/OneDrive%20-%20Prof.%20Dr.%20Leo%20Kanner%20Onderwijsgroep/werkgroepen/week%20van%20vervoer/Boekje%20week%20van%20het%20vervoer%202019-2020%20definitieve%20versie%202.docx%23_Toc22029920
file:///C:/Users/Wendy/OneDrive%20-%20Prof.%20Dr.%20Leo%20Kanner%20Onderwijsgroep/werkgroepen/week%20van%20vervoer/Boekje%20week%20van%20het%20vervoer%202019-2020%20definitieve%20versie%202.docx%23_Toc22029933
file:///C:/Users/Wendy/OneDrive%20-%20Prof.%20Dr.%20Leo%20Kanner%20Onderwijsgroep/werkgroepen/week%20van%20vervoer/Boekje%20week%20van%20het%20vervoer%202019-2020%20definitieve%20versie%202.docx%23_Toc22029936
file:///C:/Users/Wendy/OneDrive%20-%20Prof.%20Dr.%20Leo%20Kanner%20Onderwijsgroep/werkgroepen/week%20van%20vervoer/Boekje%20week%20van%20het%20vervoer%202019-2020%20definitieve%20versie%202.docx%23_Toc22029937
file:///C:/Users/Wendy/OneDrive%20-%20Prof.%20Dr.%20Leo%20Kanner%20Onderwijsgroep/werkgroepen/week%20van%20vervoer/Ik_en%23_Verkeersworkshop_
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Verkeersworkshop “Ik en het verkeer” (ANWB) 

Klas 1a, 1b, 1c, 1d, 1e 

 

De eerstejaars krijgen een enerverende en leerzame verkeersworkshop. Deze wordt 

gegeven door een Streetwise instructeur. Tijdens de workshop zijn de eerstejaars actief 

bezig en zal de Streetwise instructeur diverse stellingen en vragen voorleggen. Doel van 

de workshop is de leerlingen bewust te laten worden van hoe zij zelf aan het verkeer 

deelnemen. De verkeersworkshop is geheel afgestemd op de belevingswereld van de 

leerlingen en behandelt thema’s zoals de kosten van verkeersboetes, aantallen 

verkeersslachtoffers en het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het fietsen. Tijdens 

de Verkeersworkshop worden ook filmpjes getoond en is er ruimte om persoonlijke 

ervaringen als verkeersdeelnemer te vertellen. 

 

 

Locatie: 2.5 

  

Maandag 28 oktober 2019 

08:45-09:35 uur 1c (muziek vervalt) 

09:35-10:25 uur 1b 

 

10:40-11:30 uur 1d (SOVA 1 uur minder) 

11:30-12:20 uur 1e 

  

12:50-13:40 uur 1a 

Voertuig 

Gemaakt door een leerling uit leerjaar 4 

Deze zelf balancerende lego voertuig is 

een voorbeeld aan schone energie, 

waarmee ie rijdt is in dit geval op 

batterijen maar kan ook op accu's.  

De manier waarop het voertuig 

balanceert is simpel, gewoon een 

kwestie van gewicht, hoe lager een 

gewicht hoe meer balans. Het idee is 

gek omdat je niet zo gauw een auto op 

2 wielen tegenkomt. Maar het zou wel 

een leuk idee zijn. 
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Verkeersbus (ANWB) 

Klas 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f  

(Iedere klas wordt ingedeeld in 4 kleine groepjes) 

 

Wat is de Verkeersbus?  

In en om de opvallende Verkeersbus vol met de nieuwste apparatuur, volgen de 

leerlingen 5 verschillende workshops. Hierbij staan zelf ervaren/beleven, 

kennisoverdracht, zelfreflectie en gedragsbeïnvloeding centraal.  

 

De leerlingen doorlopen zelfstandig en onder begeleiding van de Streetwise instructeur 

een spannend traject. De “dode hoek” wordt behandeld. Bij een mobiliteitsgame 

(dobbelspel) vertegenwoordigen de leerlingen een voertuig en gaat men naar een 

festival toe waarbij inzicht ontstaat in verkeersgedrag. Er wordt een kennisquiz over de 

verkeersregels en voorrangssituaties gespeeld. Via stemkastjes wordt het spel 

“kandatofkandatniet” gedaan aan de hand van filmpjes. Ook mag er worden gereden in 

een virtuele wereld op een scootersimulator. Daarbij wordt ervaren hoe het is om met 

én zonder licht aan het verkeer deel te nemen. Elke workshop duurt ruim een kwartier. 

Na afloop van een workshop schuiven de groepjes leerlingen door naar een volgende 

workshop.  

 

 

Locatie: Plein bij hoofdingang 

 

  

Maandag 28 oktober 2019 

08:35-10:00 uur 2c en 2d 

10:00-11:25 uur 2b 

11:25-12:50 uur 2e en 2f 

12:50-14:15 uur 2a 

Let op: lesduur 85 minuten. Let op de pauzetijden! 
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Virtuele bril (ANWB) 

Klas 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f 

 

Door middel van Virtual Reality worden de leerlingen op de plek van de andere 

bestuurders gezet. Zo zijn zij bijvoorbeeld een buschauffeur, vrachtwagenchauffeur of 

een automobilist. Op deze manier zien zij hoe ander weggebruikers naar het verkeer 

kijken en worden zij geconfronteerd met hun eigen gedrag in het verkeer. 

Hebben de keuzes die de leerlingen maken gevolgen voor medeweggebruikers?  

Het gebruik van fietsverlichting, in groepen fietsen, roekeloos rijden en de dode hoek 

zijn ook onderwerpen die aan bod komen. Terwijl de route gereden wordt, komen er 

diverse kennis- en discussievragen voorbij over de situatie die zich op dat moment 

voordoet. 

 

 

Locatie: aula 

 

Maandag 28 oktober 2019 

08:45-09:35 uur 3a 

09:35-10:25 uur 3b 

 

10:40-11:30 uur 3e en 3f 

11:30-12:20 uur 3c 

  

12:50-13:40 uur 3d 
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Reizen met het OV  

 

Vervoer is belangrijk voor je zelfstandigheid. 

Kunnen gaan en staan waar je wilt geeft vrijheid. 
 

Als je wilt reizen met het openbaar vervoer (trein, bus, tram, metro) is het handig om de 

dienstregeling te snappen: hoe laat rijdt de trein of bus, en hoe laat kom je dan aan. 

Je moet leren omgaan met de OV-chipkaart en je hebt te maken met andere 

reizigers. Ook is belangrijk dat je kunt omgaan met veranderingen in de dienstregeling. 

Het openbaar vervoer rijdt niet altijd zoals van tevoren gepland. Je reis kan altijd anders 

kan gaan dan je dacht.  

Tegelijkertijd geeft het openbaar vervoer je veel vrijheid, zeker als je geen rijbewijs hebt.  

 

Als je zelf met de trein of bus kunt reizen, ben je veel minder afhankelijk van anderen. 

Het kan tijd en moeite kosten om te leren reizen met het openbaar vervoer, maar het is 

ook zeer de moeite waard! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor elkaar Pas (Arriva)  

 

De Voor Elkaar Pas (VEP) is een OV chipkaart die speciaal ontwikkeld is voor leerlingen 

die zelfstandig willen reizen met het openbaar vervoer. Ga je nu met de taxi naar school 

maar zou je graag zelfstandig met de bus willen reizen? Dat kan! Arriva, school en de 

gemeente werken samen om jou te helpen zelfstandig te (leren) reizen met het OV.   

DE VEP is een gebruiksklare pas, dus geen gedoe met saldo of abonnementen, alleen 

maar in- en uitchecken. Daarbij is de VEP herkenbaar voor onze chauffeurs. Ouders 

en/of andere familieleden kunnen tijdelijk een (gratis) begeleiderskaart aanvragen om 

een tijdje samen met jou de reis van huis naar school maken of om te oefenen in de 

vakantie of in de weekenden. Het aanvragen van de VEP en begeleiderskaart gaat via 

de gemeente. 

  

Stappenplan  

Benieuwd hoe jij de overstap maken naar het OV? Bekijk het stappenplan op de 

volgende pagina:  

. 
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Scheepvaart in Leiden (Stichting De Leidse Rederij) 

Klas 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f  

 

Nog niet zo lang geleden ging veel vervoer in Nederland over het water, zo ook in 

Leiden. Leiden is een echte waterstad met wel 28 kilometer aan schilderachtige en 

groene singels. Langs oude vaarwegen vinden we in de gezellige binnenstad vele 

bezienswaardigheden zoals de Universiteit Leiden, vele musea, monumentale panden, 

oude steegjes en sporen van een roemrijk verleden. Vanaf het water laten de schippers 

van de Leidse Rederij ons de pracht en praal van de historische stad Leiden zien. 

 

 

Locatie: Stichting De Leidse Rederij, Apothekersdijk 5, 2312DC Leiden 
 

Opmerking voor leerlingen, mentor en docent:  

Let op: De tocht is op een open boot dus zorg dat je goed gekleed bent. 

Opmerking voor mentor en docent  

Vervoer naar en van het centrum: 

Bus: Buskaarten reserveren bij T. Flach 

Fiets: Fiets reserveren bij H. van Duijn 

 

 

Schuiten 

 

 

 

 

 

  

Dinsdag 29 oktober 2019 

Klas 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f  

De leerlingen worden verdeeld over 2 boten. De boottocht duurt 1 uur 

Boottocht van 10:00 uur tot 11:00 uur 

Irma la Douche 
 

De ‘Irma la Douche’ is een ruime vlet. Een vlet is een 

vaartuig van hout, staal of tegenwoordig ook kunststof. Het 

woord vlet komt van vlot, wat in Oudnederlands ondiep 

betekent. Een vlet of vlotschip is dus een ondiep stekend 

schip met een platte bodem, waarmee ook bij laagtij of lage 
waterstand de bestemming bereikt kan worden. 

Doordouwer 

De ‘Doordouwer’ is een klassieke gerestaureerde zeesloep 

uitgerust met een uniek handvoortstuwingsapparaat en 

vaart daarnaast volledig elektrisch aangedreven. In de jaren 

vijftig van de vorige eeuw waren deze sloepen ook te 

vinden aan boord van de bekende walvisvaarders de Willem 

Barentsz l & ll. In ijskoude gebieden moest de bemanning 

bij een eventuele schipbreuk snel van het zinkende schip 
kunnen wegvaren. 
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Workshop ‘Rijles’(Les bij Paul) 

Klas 4a, 4b, 4c, 4d 

 

Om ervoor te zorgen dat je straks op een betrouwbare, veilige, verantwoordelijke maar 

vooral ook op een leuke manier je rijbewijs kunt halen, krijg je een introductieworkshop 

van de autorijschool ‘Les bij Paul’. 

  

Dinsdag 29 oktober 2019 

Tijd Klas Lokaal 

9:35-10:25 uur 4a Dep 2 

10:40-11:30 uur 4b Dep 3 

Woensdag 30 oktober 2019 

Tijd Klas Lokaal 

9:35-10:25 uur 4c Dep 5 

10:40-11:30 uur 4d Dep 4 

 

Autisme en het rijbewijs 
Tekst Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) – oktober 2017

Waarom zijn er normen bij 

Autismespectrum stoornissen (ASS)? 

Personen met een Autismespectrumstoornis 

(autisme, Asperger, PDD-NOS) hebben een 

ontwikkelingstoornis van de zogenoemde hogere 

hersenfuncties. Dit uit zich in het bijzonder op 

drie gebieden: stoornis in de omgang met 

anderen, stoornis in de communicatie en 

stoornis in het verbeeldend vermogen. 

Problemen om samenhang van zaken te 

onderkennen, problemen met planning en 

flexibiliteit en problemen met je kunnen 

verplaatsen in de ander kunnen ook een 

negatieve invloed op de rijvaardigheid hebben. 

Uit onderzoek in de simulator is dat ook 

gebleken. Daarnaast heeft de meerderheid van 

personen met ASS ook nog een bijkomende 

psychische stoornis, zoals depressie of angst en 

gebruiken ze rijgevaarlijke medicijnen. Om een 

goed oordeel te kunnen vormen over 

rijgeschiktheid bij ASS heeft de Gezondheids-

raad wel geadviseerd om een keuring te laten 

plaatsvinden bij een expert op dit onderwerp en 

ook een rijtest te doen alvorens toegelaten te 

worden tot het rijexamen. 

Wanneer ben ik rijgeschikt bij ASS? 

U bent rijgeschikt wanneer uit het rapport van 

de medisch specialist blijkt dat de problemen 

met planning en waarneming niet al te groot 

zijn, bijkomende risico’s als depressies en 

angsten ook geen groot probleem vormen en de 

specialist van oordeel is dat er veilig aan het 

verkeer kan worden deelgenomen. Voor zijn 

oordeel gebruikt de specialist een checklist 

risicofactoren van het CBR.  

Wie levert het CBR de informatie? 

Voor de beoordeling van de rijgeschiktheid is 

altijd een rapport nodig van een onafhankelijk 

medisch specialist met kennis van ASS. Het CBR 

heeft een lijst met dergelijke deskundige 

specialisten. 

Wat is de maximale termijn van 

geschiktheid? 

Personen met ASS kunnen voor onbeperkte 

termijn worden goedgekeurd. Dat betekent dat 

er dan met betrekking tot ASS nooit meer een 

herkeuring door een onafhankelijke specialist 

nodig is. Bij twijfel kan de specialist het CBR 

adviseren toch een termijnbeperking van drie of 

vijf jaar op te leggen. Personen met een in de 

tijd beperkt rijbewijs moeten bij de volgende 

aanvraag wel altijd opnieuw door een 

onafhankelijk medisch specialist gekeurd 

worden. 

Wanneer krijg ik een rijtest? 

De eerste keer dat iemand met ASS een 

aanvraag doet bij het CBR volgt er na de 

goedkeuring door de medisch specialist altijd 

een rijtest. 

Mag mijn eigen psychiater het rapport 

opmaken? 

Nee. Bij ASS is het nodig dat een onafhankelijk 

specialist het onderzoek doet en het rapport 

opmaakt. Er moet namelijk een oordeel komen 

over de rijgeschiktheid en beperkte of 

onbeperkte termijn van geschiktheid. Volgens 

de regels van de artsenorganisatie mogen 

behandelend artsen geen verklaringen afgeven 

met een oordeel over de rijgeschiktheid. 
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Gastcollege gevaren op en rond het spoor – ‘Pazzup’(Prorail) 

Klas 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f 

 

Gastcollege Veilig op en rond het spoor 

 

Wat zou jij doen? Met grote haast tussen spoorwegbomen door zigzaggen? Effe over het 

spoor naar dat lekkere ding op het andere perron lopen? Voetballen in de buurt van 

treinen? Of blijf je liever leven? De leerlingen krijgen een gastcollege over de veiligheid en 

de gevaren op en rond het spoor.  

 

 

 

 

 

Woensdag 30 oktober 2019 

Tijd Klas Lokaal 

9:35-10:25 uur 3a en 3b 2.7 

Pauze  

10:40-11:30 uur 3c en 3d 2.1 

11:30-12:20 uur 3e en 3f  2.3 

Doel: 

ongelukken voorkomen door 

kinderen/jongeren bewust te maken van de 

oorzaken en gevolgen van risicovol gedrag 
en vandalisme langs het spoor. 

Wist je dat je ook moet opdraaien voor de veroorzaakte schade? Het herstellen 

van een beschadigde rails kost zeker 30.000 euro. Bij een ontsporing hebben 

we het zelfs over minimaal 150.000 euro! 
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Workshop Hulpdienst in het verkeer (Brandweer Oegstgeest) 

Klas 1a, 1b, 1c, 1d, 1e 

 

Om snel door het verkeer op de plaats van de brand of het 

ongeluk te komen, heeft elke brandweerwagen blauwe 

zwaailichten en een sirene. Wanneer die gebruikt worden, 

moeten andere weggebruikers de brandweerwagen 

voorrang geven. 

De Brandweer uit Oegstgeest komt uitleg geven waarom 

het zo belangrijk is om de brandweer en andere 

hulpdiensten de ruimte te geven. Daarnaast zullen zij een  demonstratie geven hoe de 

bluswagen werkt. De brandslangen worden uitgerold en gedemonstreerd. 

O 

Woensdag 30 oktober 2019 (Workshop Brandweer)  

(25 minuten per klas) 

11:30 uur tot 11:55 uur Klas 1c 

11:55 uur tot 12:20 uur Klas 1e 

Pauze 

12:50 uur tot 13:15 uur Klas 1b 

13:15 uur tot 13:35 uur Klas 1d 

13:40 uur tot 14:05 uur Klas 1a 

 

Locatie: Schoolplein 

 

 

    

Wat te doen in het verkeer bij sirene en zwaailicht? 
Door kalm en rustig te blijven en op de juiste manier te reageren als een voertuig 

met zwaailicht en sirene nadert. Breng daarbij het overige verkeer niet in gevaar. 

 

 Houd je altijd aan de verkeersregels. Dit maakt je gedrag voorspelbaar voor de 

chauffeur van politie auto, brandweerwagen of ambulance. 

 Houd je aan de maximum snelheid en vervolg je weg totdat zich een mogelijkheid 

voordoet om ruimte te maken zoals een rotonde of parkeerhaven. 

 Rij je op een rotonde, blijf dan op die rotonde totdat het hulpverleningsvoertuig 

de rotonde heeft verlaten. Vervolg daarna je weg zoals gepland. 

 Als er een rijstrook vrij is, laat deze dan ook vrij. 

 Houd afstand ten opzichte van je voorganger. Op die manier kun je ruimte maken 

voor het hulpverleningsvoertuig. 

 Laat de vluchtstrook vrij voor het hulpverleningsvoertuig. 

 Houd je aan de maximum snelheid en vervolg je weg tot zich een mogelijkheid 
voordoet om ruimte te maken. 
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Scheepsbouw (Scheepstimmerwerf Klaas Hennepoel) 

Klas 2a, 2c, 2d 

 

Doel van de historische scheepstimmerwerf "Klaas Hennepoel" is om (locale) oude 

vaartuigen, materialen en scheepsbouwtechnieken in stand te houden.  

 

Op de werf wordt gewerkt aan allerlei traditionele houten vaartuigen, tjotters, boeier, 

schouwen, roeiboten, etc. Het krom branden van eikenhouten huidgangen blijft iedere 

keer weer boeien. Eén van de projecten is de reconstructie van een overnaads gebouwd 

boeijerjacht. Een boeijer zoals de Leidse Stads- of Vroonboeijer en zoals de Boeijer die 

koning Willem I in 1815 liet bouwen voor de Russische keizer Alexander I. 

 

Donderdag 31 oktober 2019 

Tijd Klas 

9:00 uur tot 10:00 uur 2a 

11:00 uur tot 12:00 uur 2c 

13:00 uur tot 14:00 uur 2d 

 

 

 

Opmerking voor mentor en docent  
 

 

De werf ligt op een afstand van 1,4 

kilometer van de school. Lopend doe je er 

ongeveer 15 minuten over. De werf is 

alleen via het water te bereiken met een 

trekpontje (maximaal 6 personen per keer) 
 

Locatie: Haarlemmertrekvaart 2C, 2361 PB 

Warmond.  

Haarlemmertrekvaart 

 
De scheepswerf ligt aan de Haarlemmertrekvaart op de grens van Warmond en 

Oegstgeest in de Klaas Hennepoelpolder.  

 

In 1657 is in 17 jaar met uitsluitend man- en paardenkracht een vaarverbinding 

tussen de Hollandse steden Haarlem en Leiden gegraven. De Haarlemmertrekvaart 

was een belangrijke route voor trekschuiten door de Bollenstreek De vaart heeft een 

lengte van 30 kilometer en gaat langs Heemstede, Bennebroek, Vogelenzang, 

Hillegom, Lisse, Voorhout en Oegstgeest. De breedte varieert van 15 tot 30 meter 

en de diepte is zo'n anderhalve meter. 

 

Een voorloper van het openbaar vervoer was de trekschuit. Een trekschuit is een 

historisch schip dat vanaf de wal werd voortgetrokken en vracht en passagiers 

vervoerde. De schuit nam iedereen mee die bereid was om het vastgestelde tarief te 
betalen. Er waren soms meerdere klassen beschikbaar met meer of minder luxe. 
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Louwman Museum 

Klas 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f 

 

Het Louwman Museum is een museum voor historische 

auto's, koetsen, en motorfietsen met een collectie van ruim 

tweehonderdvijftig antieke en klassieke automobielen. 

 

In het Louwman museum krijgt iedereen een leuke en 

leerzame audiotour. Door middel van beeld en geluid wordt 

het verhaal achter de collectie verteld.  

 

Vrijdag 1 november 2019  

Klas 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f (schema bekend bij docent) 

 

Opmerking voor leerlingen, mentor en docent  
 

 

Let op: neem je eigen lunch mee!  

 

 

 

 

Opmerking voor leerlingen  
 

 

Let op: Omdat de audiotour via de IZI-travel app 

gaat, moet iedereen zorgen dat hij/zij een tablet of 

mobiele telefoon bij zich heeft.  

Hierop moet van tevoren de IZI-travel al 

geïnstalleerd zijn! 
 

 

Opmerking voor mentor en docent  
 

 

We gaan met het openbaar vervoer naar het 

museum. Buskaarten reserveren bij T. Flach 

De totale groep wordt in tweeën verdeeld. Dit is 

rustiger in zowel de bus als in het museum.  
 

 

  

 

 

Let op: In het museum zijn er altijd leerlingen / 

groepen die snel door het museum razen en de 

anderen die ruim de tijd willen nemen om de auto’s 

te bezichtigen. Hou rekening met elkaar ! . 

 

 

Tips voor een dagje uit 

Spoorwegmuseum Utrecht: https://www.spoorwegmuseum.nl/ 

TT Assen: https://www.ttcircuit.com/ 

Grand Prix Circuit Zandvoort: https://www.circuitzandvoort.nl/ 

Scheepvaart Museum Amsterdam: https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/ 

Zuiderzeemuzeum – Enkhuizen: https://www.zuiderzeemuseum.nl/ 

Openlucht Museum – Arnhem: https://openluchtmuseum.nl/ 

Schiphol Experience: https://www.schipholexperience.com/nl 

Nederlands Transport Museum -Nieuw Vennep: http://nederlandstransportmuseum.nl/ 

Luchtvaart Museum Aviodrome - Lelystad Airport: https://www.aviodrome.nl/ 

NZH Vervoer Museum Haarlem: https://www.nzh-vervoermuseum.nl/ 

Haags Openbaar Vervoer Museum- Den-Haag: https://www.hovm.nl/nieuw/ 

 

https://www.spoorwegmuseum.nl/
https://www.ttcircuit.com/
https://www.circuitzandvoort.nl/
https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/
https://www.zuiderzeemuseum.nl/
https://openluchtmuseum.nl/
https://www.schipholexperience.com/nl
http://nederlandstransportmuseum.nl/
https://www.aviodrome.nl/
https://www.nzh-vervoermuseum.nl/
https://www.hovm.nl/nieuw/
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De catering bereidt een heuse truckers gehaktbal. Deze mogen alle leerlingen op 

woensdag 30 oktober 2019 proeven. 

 

Recept truckersbal 

Ingrediënten 

500 gram (eventueel mager) rundergehakt 

2 eetlepels Ketjap Manis 

1 eetlepel grove mosterd 

½ eetlepel zout 

1 eetlepel franse mosterd 

1 theelepel cayennepeper2 eieren 

100 gram paneermeel 

1 pot vleesfond (ongeveer 380 ml) 

25 gram boter 

 

En nu aan het werk: 

 Was je handen goed, want daarmee moeten de ballen gedraaid worden! 

 Doe alles behalve de fond en de boter door elkaar en kneden maar. Net zo lang het 

gehakt mengsel kneden tot alles goed door elkaar is gemengd.  

 Als alles goed door elkaar is, draai je de gehaktballen. Je kunt hier vijf grote 

gehaktballen uit draaien of 10 wat kleinere. Gewoon doen wat je lekker vindt. Aan 

het gehaktballen draaien dus. 

 Als je daarmee klaar bent kun je twee dingen doen: 

 Of je laat de gehaktballen minimaal een half uur in de koelkast ‘rusten’ (Ze blijven 

dan beter in vorm in de pan) 

 Of je gaat gewoon door. 

 De beste gehaktbal ooit gaan we nog even bakken: Boter in de pan (olijfolie mag ook, 

maar dat is toch iets minder lekker) en vervolgens rondom aanbakken. Dat betekent 

dus dat je erbij moet blijven staan en de gehaktbal moet laten rondgaan in de pan tot 

alle kanten lekker bruin zijn.  

 Giet vervolgens de fond erbij en laat alles een halfuurtje in de pan sudderen. Als je 

niet al te grote gehaktballen hebt kan het wel sneller maar een beetje sudderen kan 

voor de smaak nooit kwaad. Wel de deksel schuin op de pan zetten, dan kookt de 

fond iets in. 

 

Restaurant Leo Kannerschool  

Wilt u de leerlingen van de catering in actie zien? Zij kunnen iedere dinsdagavond het 

geleerde in praktijk brengen en zo restaurantervaring opdoen. Vanaf 18:00 uur 

verwelkomen de enthousiaste leerlingen u en brengen u naar uw gereserveerde tafel waar 

u een 3-gangendiner met amuse krijgt voor €15,00. Stuur een mail naar 

restaurant@leokanner.nl en wij sturen u de reserveringslink toe. 

 

 

Truckersbal 

Voor alle leerlingen 

mailto:restaurant@leokanner.nl
https://forms.gle/tn6MBWKKJHSnpLwu9
http://www.leokanner.nl/Locaties/Leo-Kannerschool-VSO/Restaurant
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Fietsen  

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Fietsen naar school is: 

 LEUK  (je ziet en beleeft veel onderweg) 

 GEZOND (je beweegt lekker buiten) 

 SLIM (je presteert beter op school) 

 DUURZAAM (je helpt mee aan een beter milieu) 

 LEERZAAM (je leert veilig fietsen in het verkeer) 

 

nog veel meer voordelen: 

 Een halfuur fietsen zorgt ervoor dat je lichaam de calorieën van 1 groot Magnumijsje 

of Cornetto verbrand! 

 Door elke week minstens 1 keer vaker de fiets naar school te pakken, vergroot je je 

uithoudingsvermogen met bijna een kwart! 

 De combinatie van buitenlucht en beweging doet de circulatie van het bloed 

toenemen en voert gifstoffen sneller af. Hierdoor zie je er beter uit en wordt je 

minder snel ziek! 

 Als je 20 tot 30 minuten per dag fietst, kan je ‘s avonds twee keer zo snel in slaap 

vallen.  

 Tot 3 uur na het fietsen functioneren je hersenen beter dan daarvoor.  

Ik kom met de fiets naar school – geschreven door een leerling uit klas 1 

Traject: Lisse – Oegstgeest 

Ik kom op de fiets naar school. Soms moet mijn moeder of mijn vader werken. Als het 

regent dan moet doe ik een regenpak aan en ga ik lekker fietsen. Twee oktober was er 

een stal afgefikt waar een asbest dak op zat. Mijn moeder moest mij toen brengen, maar 

normaal fiets ik altijd. Met wind tegen is 11 kilometer toch wel ver. Ik fiets wel op een 

elektrische fiets, dus dat is wel makkelijk. 

Fietsen: gewoon doen! – geschreven door een leerling uit klas 3 

Traject: Leidschendam – Oegstgeest 

Mijn naam is D. en ik ben 15 jaar. Ik kom helemaal uit Leidschendam met de fiets naar 

school. Leidschendam ligt aan het randje van Den-Haag. Ik begon al met fietsen toen ik 6 

was. Ik was toen nog wel op de 3-wieler. Toen ik bijna 7 werd gaven mijn ouders mij een 

fiets. In het begin was het veel doen en leren, maar dat ging met vallen en opstaan, ik 

kreeg de greep te pakken na een tijdje. Ik moest al naar school met de fiets toen ik 7 jaar 

was en ik ging steeds langere afstanden fietsen. Op mijn 13e, mijn eerste jaar middelbare 

school, moest ik helemaal naar Leiden fietsen en nu zelfs nog verder. Het is van mijn huis 

naar school ongeveer 15 km! Het zit eenmaal in mijn systeem, dus gaat het erg 

makkelijk. Het is leuk als je het kan, want je kan naar vrienden gaan, de supermarkt en 

ga maar verder.  Fietsen is heel makkelijk, het is gewoon doen.  Dan zie je wel dat het 

gaat, maar wel op het verkeer letten natuurlijk.  

Het kost wat minder dan die busjes en je leert er ook van om beter met ‘prikkels’ om te 

gaan.  Hartelijk dank dat jullie dit hebben gelezen. Ik hoop dat jullie ook net als ik de fiets 

nemen! 
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Mensen en bedrijven die het ons mogelijk hebben gemaakt om jullie een mooie 

werkweek vervoer aan te bieden 

 

 

 

Stichting De Leidse Rederij is een vrijwilligers-organisatie van 

ruim zestig enthousiaste schippers, gidsen en scheepstechnici, 

die oud-Leiden een warm hart toe dragen. 

Voor meer informatie: www.leidserederij.nl  
 

 ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van 

Nederland. Samen met vervoerders zetten zij zich 24/7 in om 

reizigers en goederen veilig en op tijd op hun bestemming te 

laten komen. Pazzup is de voorlichtings-afdeling voor het 

onderwijs over veiligheid rond het spoor. 
 

 

De ANWB zet zich al meer dan 130 jaar in om het verkeer 

veiliger te maken.  

De praktische en interactieve verkeerslessen zijn gegeven door 

de ANWB.  

Voor meer informatie: streetwisevo@anwb.nl 
 

 

Het Louwman Museum herbergt 's werelds oudste privécollectie 

automobielen van ruim tweehonderdvijftig antieke en klassieke 

automobielen. 

Voor meer informatie: www.louwmanmuseum.nl  

 

 De brandweer van Oegstgeest bestaat inmiddels 

300 jaar.  

Al enkele jaren geven zij een interessante les 

over hulpdiensten in het verkeer. Uiteraard mag 

daar de brandweerwagen niet bij missen. 
 

 

De Horeca-leerlingen zijn druk in de weer geweest om iedereen 

te voorzien van een truckersbal. Leerlingen (en docenten!) 

worden allen bedankt voor hun inzet hierbij. 
 

 

Het adres voor rijles in de regio Leiden - Zuid-Holland:  

Autorijschool Lesbijpaul gevestigd te Leiderdorp 

Voor meer informatie: www.lesbijpaul.nl  
 

 

Geïnteresseerden zijn welkom om een kijkje te nemen op de 

historische scheepstimmerwerf als er gewerkt wordt. 

Voor meer informatie: 

https://www.facebook.com/HistorischeScheepstimmerwerfKlaas

Hennepoel  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Vanzelfsprekend is de inhoud van dit boekje met de grootste zorgvuldigheid tot stand gebracht door de leden van de 

Leo Kannerschool VSO - werkgroep ‘Week van het verkeer’ oktober 2019. Er kunnen echter geen rechten aan ontleend 

worden. De informatie in dit boekje wordt alleen aangeboden voor algemene informatieve doeleinden. 

Bedankt voor de medewerking 
namens het hele team en de leerlingen van de Leo Kannerschool VSO Oegstgeest 

http://www.leidserederij.nl/
mailto:streetwisevo@anwb.nl
http://www.louwmanmuseum.nl/
http://www.lesbijpaul.nl/
https://www.facebook.com/HistorischeScheepstimmerwerfKlaasHennepoel
https://www.facebook.com/HistorischeScheepstimmerwerfKlaasHennepoel
https://www.leidserederij.nl/

