Reis mee met De Reiskoffer!
Voor iedereen die nu met de taxi in het leerlingenvervoer reist
1. Samen Reizen met…
Bij ‘Samen Reizen met…’ reizen enthousiaste vrijwilligers een aantal keer met leerlingen mee in het openbaar vervoer of met
de fiets. Deze begeleiders reizen altijd in tweetallen met een klein groepje leerlingen mee en leren de kinderen gaandeweg
hoe reizen in het openbaar vervoer werkt. Zo helpen ze de leerlingen met het instappen, inchecken, uitchecken, overstappen,
de bus laten stoppen… De praktijk laat zien dat leerlingen vaak maar een paar keer begeleid hoeven worden om zelfstandig(er) te kunnen reizen of fietsen. Het feit dat iemand hen laat zien en vertelt wat ze moeten doen, is een enorme steun voor

Wat is De Reiskoffer?

de leerling en dat voelt heel veilig.

De Reiskoffer is de verzamelnaam voor
drie reisondersteunende producten.

2. Buzz Buddy

Daarmee willen we uw kind de mogelijkheid

De Buzz Buddy is een klein apparaat met zowel een telefoon- als een gps-verbinding. Met de Buzz Buddy kan uw kind zelfstan-

bieden om zelfstandig van en naar school te

digreizen met een ‘noodknop’ op zak. Als er hulp nodig is, kan uw kind de noodknop gebruiken en bellen naar ouder(s) of
verzorger(s), de woonvoorziening, school of de Hulplijn. Op de computer, via internet, kan uw kind gevolgd worden tijdens zijn

leren reizen. De Reiskoffer bestaat uit

reis. De contactpersoon die in geval van nood wordt gebeld, kan zien waar uw kind is en uw kind helpen als dat nodig is.

buzz buddy logo

Samen reizen met…, Buzz Buddy en GoOV.

3. GoOV
De GoOV-app is er voor leerlingen die geen persoonlijke begeleiding nodig hebben. Deze smartphone-app ondersteunt leerlingen stap-voor-stap tijdens hun reis. GoOV begeleidt een leerling van deur tot deur en maakt via het mobiele netwerk gebruik
van gps, een kaart, reisinformatie en een hulplijn. GoOV werkt daarmee als een soort TomTom voor het openbaar vervoer.
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Waarom?

Deelname

Enthousiaste scholen

Vragen of aanmelden?

Als kinderen zonder hulp kunnen reizen wordt hun
wereld ineens een stuk groter! Zij zijn bovendien niet
meer afhankelijk van anderen om hen te ondersteunen.
We geloven erin dat zelfstandigheid kinderen sterker
maakt voor de toekomst. Met meer zelfvertrouwen en
deelname aan het sociaal verkeer doen zij zelfstandig
mee aan de maatschappij.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil graag dat úw kind
ook de kans krijgt om sterker in zijn schoenen te staan en
zelfstandiger te worden. Als na de oefenperiode blijkt dat
zelfstandig reizen voor uw zoon of dochter (nog) niet mogelijk is, dan is de terugkeer naar het aangepaste vervoer
gegarandeerd. Een geruststellende gedachte.

De mogelijkheden van De Reiskoffer worden of zijn al met
de school van uw kind besproken. De scholen die wij
tot nu toe hebben gesproken zijn na onze uitleg van het
project erg enthousiast.

Heeft u belangstelling om uw kind te laten
deelnemen? Of heeft u vragen? Neem dan
contact op met Jonneke Vuurens via 06 - 30 70 17 03
of jonnekevuurens@carolienaalders.nl. Zij kan u
meer vertellen over het project en afspraken maken
over deelname als blijkt dat dit iets voor uw zoon
of dochter is.

Wachten op
de bus...

Stefanie heeft de
GoOv app

De route
naar de bushalte

...en naar de
trein!

Meer weten?
Kijk eens op de volgende websites:
www.dereiskoffer.nu
www.go-ov.nl
www.samenreizenmet.nl

