
Onderwerp: Ga je 13 april met mij mee naar school?  

 
Beste collega, 
 
Ik mail je omdat ik een driedelige masterclass volg over de weg naar een Veilige 
Beweegvriendelijke Schoolomgeving. De eerste masterclass vond 18 maart plaats en heeft 
mij geënthousiasmeerd om met dit thema aan de slag te gaan. Ik zou heel graag eens 
binnenkort met jou van gedachte wisselen over dit onderwerp, het raak namelijk onze beide 
domeinen. Zou je daarvoor open staan? 
 
 
Binnenkort vindt de tweede masterclass plaats, deze gaat over de ‘hardware’, oftewel de 
beweeginfrastructuur die nodig is om een schoolomgeving beweegvriendelijker te maken. 
Mogelijk vind jij dit ook een interessant thema. Naast een presentatie van Kenniscentrum 
Sport en Bewegen, zal ook Marco te Brömmelstroet (a.k.a. de Fietsprofessor) een key-note 
geven. Deze tweede masterclass is op dinsdag 13 april van 9 tot 12 uur. Ik mag gratis iemand 
meenemen en dit lijkt mij echt wat voor jou! Zeker omdat Marco te Brömmelstroet één van 
de gastsprekers is.  
 
 
Meer over dit project 
Het project ‘Veilige Beweegvriendelijke Schoolomgeving’ is een samenwerking tussen de 
Fietsersbond en Wandelnet, JOGG en Kenniscentrum Sport en Bewegen. 

Het project wilt bereiken dat kinderen vaker, veiliger en comfortabeler naar school fietsen 
door scholen en gemeenten te stimuleren om de schoolomgeving te verbeteren aan de hand 
van duidelijke criteria. Naast een veilige inrichting voor kinderen die lopend of op de fiets 
naar school komen, moet de schoolomgeving zo ingericht zijn dat deze nog meer kinderen 
uitnodigt om – met hun ouders – op de fiets of lopend naar school te komen én om te 
bewegen. 

Om iets te veranderen is het noodzakelijk dat er samenwerking tot stand komt tussen 
medewerkers uit verschillende domeinen bij de gemeenten. Samen met JOGG is een aanpak 
ontwikkeld waarbij de JOGG-regisseur een verbindende rol speelt tussen de verschillende 
partijen. 

 

Vanuit deze rol zou ik jou graag uitnodigen om aan te sluiten bij de masterclass op 13 april. 
Zou je me willen laten weten of je erbij bent? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

… 

 


