
   
  

Beste ouder
Beste leerkracht

Proficiat! Jullie school doet mee aan Helm Op Fluo Top. Dat is een 
verkeersproject van Helm Op Fluo Top/Senna Multimedia in  
samenwerking met ROV Oost Nederland en Veilig Verkeer  
Nederland. Met dit project moedigen we kinderen op een leuke  
manier aan om een fluoriserend hesje en een fietshelm te  
dragen wanneer ze naar school gaan. Als ze dat doen kunnen 
ze door stickers te sparen gratis een ijsje halen bij Talamini, een  
verkeersles krijgen in de verkeerstuin in Hengelo en gratis op  
bezoek bij Cosmos Sterrenwacht en Avonturenpark Hellendoorn.

ik ben HELM OP 
FLUO TOP !

    
www.helmopfluotop.nl

53520-1501-1005

Mede mogelijk gemaakt  
door de gemeenten in de 
regio Arnhem-Nijmegen 



www.helmopfluotop.nl

Stappenplan en tips

Omdat elke school anders is, kozen we ervoor om iedere 
school bij de concrete uitvoering van de actie zoveel  
mogelijk vrijheid te geven. Op www.helmopfluotop.nl 
vind je een stappenplan en tips die de school kan gebruiken 
als houvast bij de organisatie. Help je kind of leerling om 
zorgzaam om te springen met de stickerkaart.

Ontdek het aanbod:  
ROV Oost Nederland en  
Veilig Verkeer Nederland

Ben je als school of als gemotiveerde (verkeers)
ouder op zoek naar leuke verkeersprojecten  
om leerlingen en scholen sterker te  
maken in het verkeer? Dan vind je ze-
ker iets van je gading in het aanbod van 
VVN en het ROV Oost Nederland voor 
elke leeftijdscategorie.

Verkeersveiligheid: 
meer dan fluo alleen!

Uiteraard is er nog veel meer nodig dan een fluo hesje en 
een fietshelm om kinderen veilig naar school te laten gaan. 
De overheid, de politie, de andere weggebruikers en de 
school dragen hieraan bij, maar als ouder zelf draag je de 
verantwoording voor je kind.

• Voed kinderen stapsgewijs en praktijkgericht op in het 
verkeer.

• Stippel de leukste en meest veilige schoolroute uit. Dat is 
niet altijd de kortste.

• Zorg voor een veilige fiets die in orde is. Een hesje helpt 
niet echt als je remmen niet werken.

• Geef het goede voorbeeld door je veilig te gedragen en 
de verkeersregels te respecteren.

• Hoe minder auto's hoe veiliger de schoolomgeving. Laat 
die dus zoveel mogelijk thuis.

• Motiveer leerlingen op een positieve manier om zicht- 
bare kledij en een fietshelm te dragen.

Hoe werkt Helm Op Fluo Top?

Heel eenvoudig. Helm Op Fluo Top start in de donkere  
periode van het jaar. Alle kinderen krijgen een stickerkaart. 
Wie ’s morgens met een fluoriserend hesje aan naar school 
komt, krijgt een sticker. Ook het dragen van een fietshelm 
levert een sticker op. De kinderen verzamelen die stickers 
op de stickerkaart. De kinderen krijgen tussentijds (zie de 
spaarkaart) de volgende beloningen:

• bezoek aan de verkeerstuin in Hengelo

• bezoek Cosmos Sterrenwacht

• gratis ijsje bij Talamini 

• kans op een extra prijs met win code

Als de kaart helemaal vol is dan mogen ze ook nog eens 
gratis naar Avonturenpark Hellendoorn (Bovenstaande op-
ties gelden indien het kind is vergezeld van een betalende 
volwassene). Helm Op Fluo Top loopt tot de krokusvakantie.

    
http://www.vvn.nl

http://www.rovoostnederland.nl/
educatie/basisonderwijs


