Assen, 3 februari 2019

Mijnheer, mevrouw,
In mei 2019 wordt weer het Praktisch Verkeersexamen (PVE) georganiseerd door Veilig Verkeer
Nederland, afdeling Assen. Dit jaar zal dat zijn op dinsdag 14 mei, woensdag 15 mei en
donderdag 16 mei 2019. De examens zullen plaatsvinden tussen 8.30 – 14.00 uur.
Voorkeur van dag kan worden aangegeven. Omdat scholen verschillende schooltijden hanteren,
verzoeken wij u om op het aanmeldformulier uw schooltijd te vermelden.
De route zal gelijk zijn aan die van 2018. Deze route kunt u vinden op onze website.
Het Praktisch Verkeers Examen in het kort:
- De route is voor iedere school gelijk met start en finish bij sporthal de Timp.
- In de route zijn minimaal de volgende situaties opgenomen:
Links afslaan, Gelijkwaardige kruising, Voorrangskruising, Afslaan met voorsorteren,
Voetgangersgebied, Rotonde en Verkeerslichten
- Leerlingen mogen alleen meedoen op een veilige (dag)fiets.
De folder "Een veilige fiets" krijgt u voor iedere deelnemende leerling toegezonden.
Ook is het mogelijk uw school aan te melden voor de Fietskeuring van VVN Assen. Hierover
heeft u inmiddels bericht ontvangen.
- Hulpouders hebben wij ook dit jaar niet nodig.
Elke post wordt bemand door een vrijwilliger van VVN. Ter ondersteuning van de posten krijgen
wij dit jaar hulp van 75 vrijwilligers van Univé Rechtshulp.
Het Herexamen zal plaatsvinden op donderdag 6 juni 2019.
De informatie hierover zal bij de uitslag van het PVE verzonden worden.
Wij zijn erg enthousiast over de manier waarop afgelopen jaar het PVE is gehouden.
Uiteraard staan wij open voor eventuele op-/aanmerkingen.
U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier toegezonden per e-mail of deze downloaden
van de website. Vergeet u niet de leerlingenlijst in te vullen en bij te voegen?
Uiterlijk 29 maart 2019 verwachten wij uw aanmelding via ons e-mailadres info@vvnassen.nl
binnen te hebben zodat we op tijd onze planning kunnen maken en aan u door kunnen geven.
Mocht u nog vragen hebben, stel deze via de e-mail en wij beantwoorden u binnen 24 uur.
Met vriendelijke groet,
Yvonne Baas en Nynke Hoekstra,
organisatie Praktisch Verkeersexamen Assen
0592-372275 / 06-53651105
www.vvnassen.nl
info@vvnassen.nl
https://www.facebook.com/pages/Veilig-Verkeer-Nederland-afdeling-Assen/915234248529053
Het praktisch Verkeersexamen wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Provincie Drenthe
en Gemeente Assen.

