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Heemskerk, maart 2022 

Hier volgen nog enkele aandachtspunten: 

 

 Mocht een leerling van de huidige groep 8 vorig jaar niet hebben kunnen deelnemen aan 

het examen, dan kan hij/zij dit jaar gewoon meedoen met groep 7. 

 

 De keuring van de fietsen wordt op de scholen uitgevoerd. Natuurlijk is het de 

verantwoording van de ouders dat de fietsen van hun kinderen in een veilige staat 

verkeren: d.w.z. voorzien van goed werkende remmen, een werkende bel en 

reflectiemateriaal. Wij verzoeken u om de ouders(verzorgers) hierop te wijzen, en enkele 

weken vóór het examen een fietscontrole te laten uitvoeren door de begeleidende 

leerkracht. Het materiaal hiervoor vindt u in de bijgesloten kleine envelop. 

 

 Het is heel belangrijk dat de leerlingen de route van tevoren gaan oefenen! Kinderen die 
niet hebben geoefend zijn vaak nerveus en onzeker omdat ze de weg niet weten, en dat zou 

niet nodig moeten zijn. 

 

 De route voor Beverwijk en Heemskerk zijn niet veranderd ten opzichte van die van 
vorig jaar. Wel is nu de rotonde bij het Marloterrein voor de route Beverwijk helemaal in 

orde, de kinderen kunnen daar nu veilig langs. 

De route voor Wijk aan Zee is verlengd tot en met de rotonde halverwege de Zeestraat. 

Alle routes zijn te vinden op onze website, www.vvn-afd-beverwijk-heemskerk.nl. 

 

 Aan de scholen wordt weer verzocht enkele controleurs voor de controleposten te leveren 

voor een volledig dagdeel.  Dus niet alleen een controlepost bezetten wanneer uw eigen 

school het examen gaat afleggen!!! Heeft uw school een verkeersouder, dan kan die u 

helpen bij het vinden van controleurs. 

 

 Uw leerlingen zijn tijdens het examen verzekerd via Veilig Verkeer Nederland, mits u ze 
heeft aangemeld. Wij wijzen u erop dat ook de door uw school geleverde 

vrijwilligers/controleurs kunnen worden meeverzekerd, maar dan moeten ook die door 

u aangemeld worden bij VVN. 
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