ORGANISATIE
FIETSBELCONCERT SAM RINKELT!
DRAAIBOEK VOOR SCHOLEN
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1 SAM DE VERKEERSSLANG
Sam de Verkeersslang is een mobiliteitsspel dat door schoolkinderen gespeeld wordt. Gedurende
de eerste volledige schoolweek van mei plakken de leerlingen, telkens wanneer zij op een veilige
en milieuvriendelijke manier naar school zijn gekomen, stippen op een groot spandoek van Sam
de Verkeersslang. De bedoeling is dat de Verkeersslang aan het einde van de campagneweek
helemaal vol stippen hangt.  Een volle slang betekent dat het doel van de campagne is bereikt,
namelijk meer kinderen die milieuvriendelijk naar school komen en minder autoverkeer in de
schoolomgeving.

2 SAM RINKELT!
Omdat het ook belangrijk is om buiten de schoolpoort bekend te maken dat de scholen werken
aan een veilige en milieuvriendelijke omgeving, roepen wij scholen op om een fietsbelconcert te
organiseren. Hieronder wordt uitgelegd hoe Sam rinkelt! in zijn werk gaat en hoe jullie kunnen
deelnemen.

3 WAT IS SAM RINKELT!
Sam rinkelt! is de naam van het fietsbelconcert dat tijdens de campagneweek, doorgaans
op woensdag, wordt georganiseerd door de leerlingen en leerkrachten van de scholen die
deelnemen aan Sam de Verkeersslang. Met dit fietsbelconcert geven de kinderen en leerkrachten
de boodschap dat ze veilig en milieuvriendelijk naar school willen komen. Elke school kan een
bepaald probleem of knelpunt in de schoolomgeving of op de schoolroutes naar voren schuiven
en aankaarten. Om extra aandacht te trekken, kan je met meerdere scholen samenwerken.
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4 HET DOEL VAN SAM RINKELT!
Met het initiatief Sam rinkelt! kunnen scholen op een ludieke manier aan de buitenwereld een
krachtig signaal geven dat ze streven naar een veilige en milieuvriendelijke omgeving. Zo kunnen
de scholen hun werking in de kijker zetten en aantonen dat ze actief meewerken aan een betere
leefbaarheid in de buurt.
Gemeenten kunnen de scholen daarbij steunen en duidelijk maken dat ze ook achter een veilige
en milieuvriendelijke omgeving staan. Door de medewerking van de gemeente zal de actie ook
meer aandacht krijgen.

5 ORGANISATIE
5.1

Wanneer en waar

Sam rinkelt! vindt plaats op woensdag tijdens de campagneweek ongeveer een half uur voor het
einde van de schooldag; omstreeks 11u30. Een ander tijdstip of een andere dag kiezen kan ook,
maar de boodschap is des te krachtiger als zoveel mogelijk scholen op hetzelfde moment een
fietsbelconcert houden.
Verschillende locaties komen in aanmerking voor de organisatie van een fietsbelconcert. Je moet
er natuurlijk rekening mee houden dat de ruimte groot genoeg is om met een aanzienlijk aantal
fietsen tegelijkertijd veilig te kunnen vertoeven. De speelplaats of de parking voor de school is
wellicht de meest geschikte plaats. Indien de gemeente meedoet, zijn er meerdere mogelijkheden:
•
•
•
•
•
•

het gemeenteplein;
een andere ontmoetingsplaats;
op sportvelden;
op het geografische middelpunt van de gemeente;
aan de school die het meest centraal gelegen is;
…

Je dient daarbij rekening te houden met de verplaatsing van de fietsende kinderen en de veiligheid
tijdens deze uitstap. Stippel dus op voorhand het veiligste traject uit.
Je kan de politie inschakelen voor de begeleiding. Breng hen tijdig op de hoogte van het traject
dat jullie wensen te volgen.
Indien beschikbaar, zijn fluohesjes steeds een aanrader om de verplaatsing zo veilig mogelijk te
maken. Dergelijke hesjes zorgen er immers voor dat de leerlingen duidelijk zichtbaar zijn in het
verkeer.
Om de leerlingen het plein op een vlotte en veilige manier te laten bereiken,  verloopt de
verplaatsing het best klas per klas. Laat bijvoorbeeld eerst de groep met de jongste kinderen
vertrekken, en zo verder tot het 6e leerjaar.
Stel per school een leerkracht aan als verantwoordelijke.
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5.2

Samenwerken met andere scholen

Het is ook mogelijk om met andere scholen uit de gemeente af te spreken om samen te
komen zodat er nog meer fietsbellen rinkelen op één en dezelfde plaats. In deze situatie is
het gemeenteplein wellicht de meest geschikte ontmoetingsplaats. Een samenwerking met
verschillende scholen zorgt bovendien voor meer aandacht.

5.3

Hoe

Zorg ervoor dat alle kinderen tegen 11u30 met hun fiets op de plaats staan waar het
fietsbelconcert zal plaatsvinden.
Als alle kinderen ter plaatse zijn, kan er gezamenlijk afgeteld worden van 10 tot 1. Op het
einde van de telling mogen de leerlingen allemaal beginnen te rinkelen! Om het aftellen te
vergemakkelijken kan een megafoon gebruikt worden.
Laat de leerlingen vervolgens een tiental minuten (of zelfs nog wat langer) rinkelen. Het rinkelen
kan willekeurig gebeuren, maar kan ook gecoördineerd worden. Een van de leerkrachten kan
bijvoorbeeld het ritme aangeven waarop er gerinkeld moet worden.
Mogelijke bekende ritmes zijn de volgende:
• “We will rock you” van Queen
• “Eye of the tiger” van Survivor
• Ritmes van liedjes waarvan de leerkrachten weten dat de leerlingen ermee vertrouwd zijn omdat
ze reeds op school werden aangeleerd.
Daarnaast kan je de verschillende klassen ook afzonderlijk laten rinkelen. Of je kan een fietsbellenwave organiseren waarbij het geluid steeds sterker aangroeit.
Vergeet ook de ouders niet uit te nodigen. Zij kunnen samen met de kinderen en leerkrachten mee
rinkelen om aan te geven dat ze hun kinderen op een veilige en milieuvriendelijke manier naar
school willen brengen.
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5.4

Wat na afloop van het fietsbelconcert ?

Indien het fietsbelconcert op de eigen school werd georganiseerd, kunnen de leerlingen, zoals
elke andere normale schooldag, nadien rechtstreeks naar huis gaan.
Indien het fietsbelconcert buiten de school plaatsvond, is het wellicht de meest praktische en
veiligste keuze om, net zoals op de heenweg, via hetzelfde traject onder politiebegeleiding terug
naar de school te fietsen. Eenmaal aangekomen op de eigen school, kunnen de leerlingen naar
huis vertrekken.

5.5

Uitbreiding is mogelijk!

Hierboven werd de klassieke vorm van Sam rinkelt! voorgesteld. Het staat jullie uiteraard vrij
om zelf uitbreidingen op dit concept te bedenken. Hieronder stellen we jullie enkele leuke
mogelijkheden voor:
• Deelnemers die niet over een fiets beschikken, kunnen bijvoorbeeld op de grond trappelen of
stampen.
• Je kan het evenement laten begeleiden door een streepje muziek: uit een stereoketen, de
kerkklokken, een beiaard, een muziekgroepje,…
• Je kan de leerlingen, voor ze beginnen rinkelen, eerst laten plaatsnemen in een bepaalde vorm.
Zo kan je bijvoorbeeld elke klas een letter laten vormen die samen een bepaald woord spellen.
Enkele suggesties: Sam rinkelt!, veilig verkeer, duurzaam verkeer,…
• Indien je als school zelf nog een origineel idee hebt: ga je gang!

5.6

De pers inschakelen

Om je actieve school in de kijker te zetten, is het
heel belangrijk dat de pers wordt ingeschakeld.
Neem daarom zelf contact op met de lokale pers.
Het organiseren van een Sam rinkelt!-fietsbelconcert
is de ideale manier om een beetje extra aandacht te
genereren rond je school en je enthousiaste werking
rond mobiliteit. Een bezoekje van de lokale televisie
is bovendien ook leuk voor de kinderen zelf. Scholen
die een voorbeeldpersbericht wensen, kunnen dat
downloaden op de deelnemerspagina’s. Je kan
dit document zelf aanvullen met informatie over de
eigen school.
De contactgegevens van de lokale pers vind je op
hun websites.
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6 TIPS
Hieronder geven we nog enkele tips die de organisatie
van het evenement kunnen vergemakkelijken.
TIP 1: Contacteer meteen alle betrokken diensten. Zo
weten zij wat van hen verwacht wordt.
TIP 2: Zorg voor een coördinator die zicht heeft op het
geheel en communiceert met alle betrokkenen.
TIP 3: Betrek zoveel mogelijk mensen en groepen uit uw gemeente.
TIP 4: Geef het goede voorbeeld. Maak zelf op een duurzame wijze de verplaatsing naar school.
TIP 5: Zorg voor goede communicatie. Communicatie is uiterst belangrijk, zowel vooraf als op de
dag zelf. Probeer er voor te zorgen dat iedereen weet dat het evenement er aankomt en wat er op
die dag precies gaat gebeuren. Breng iedereen op de hoogte van zijn/haar taken. Gebruik je eigen
informatieblad, je website en andere mogelijke kanalen.
TIP 6: Maak er een feest van! Deze actie wil immers een positieve boodschap nalaten. Een
milieuvriendelijke en veilige omgeving is toch aangenaam en gezellig voor iedereen!
TIP 7: Evaluatie. Geef iedereen de kans om de actie te evalueren.

7 HOE INSCHRIJVEN
Laat voor 20 april 2016 weten of je school deelneemt aan Sam rinkelt! via samrinkelt@mobiel21.be.
Gelieve ook de datum, locatie en het geschatte aantal rinkelende fietsbellen door te geven.
Op die manier kunnen we de lokale en nationale pers van deze actie op de hoogte brengen en
jouw school in de spotlights zetten!

8 NOG VRAGEN?
Heb je nog vragen, dan kan je ons bereiken op het nummer 016 23 94 65
of via samrinkelt@mobiel21.be.

Met de steun van
Een campagne van
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