Aan de ouders/verzorgers van de examenkandidaten

Beste ouders/verzorgers,
Binnenkort wordt het praktisch verkeersexamen gehouden. Tijdens dit examen rijden
de kandidaten een route door hun eigen woon-/schoolomgeving. Op die route worden
hun vaardigheden in het verkeer gecontroleerd. Alle leerlingen, die het schriftelijke
verkeersexamen hebben behaald mogen aan het praktisch verkeersexamen meedoen.
Fiets
De fiets, waarop het examen gereden wordt, moet aan de wettelijk eisen voldoen. Op
onze website, www.verkeersexamenbureau.nl, kunt u een fietscontroleformulier
downloaden. We adviseren u ruim voor het examen de fiets te controleren en eventuele
mankementen te (laten) verhelpen.
Bij de start van het examen worden de fietsen gecontroleerd. Als een fiets niet aan de
wettelijke eisen voldoet, mag op die fiets geen examen worden verreden.
Route
Enkele weken voor het examen wordt door ons een examenroute beschikbaar gesteld.
Deze route wordt op onze website gepubliceerd. De route is circa 4 kilometer lang en
leidt langs diverse verkeerspunten, waar de verrichtingen van de kinderen worden
geobserveerd. Op de route worden geen richtingbordjes geplaatst.
Het is verplicht, dat de examenkandidaten de route tenminste 1 x geoefend hebben. De
reden hiervoor is, dat de kinderen zich tijdens het examen kunnen concentreren op het
toepassen van de verkeersregels, en niet bezig zijn met het zoeken naar de route.
We verzoeken u met de leerkracht af te stemmen of het oefenen klassikaal gebeurt, of
dat de school van u verwacht met uw kind te oefenen. Oefenen mag natuurlijk ook met
vriendjes, met een oudere broer of zus of met opa of oma of de buurvrouw. Wanneer
uw kind NIET heeft geoefend, mag het NIET deelnemen aan het praktisch examen.
Observeren
Tijdens het examen moeten de kinderen op diverse locaties geobserveerd worden.
Hiervoor vragen wij aan de school om enkele vrijwilligers te regelen. Misschien wilt u in
uw agenda kijken of u beschikbaar bent op het dagdeel waarop uw kind examen doet.
Als u zelf niet kunt of wilt, maar wel familieleden, buren of kinderen (boven 14 jaar)
heeft die zouden willen controleren, verzoeken wij u dit aan de leerkracht door te geven.
Examens vinden altijd binnen schooltijden plaats.
Wij wensen de kandidaten veel succes bij dit praktisch verkeersexamen.
Met vriendelijke groet,
Het team van Verkeersexamenbureau.nl.
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