
 

Het HB Atelier is een initiatief van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 

30 06 (SWV PO 30 06). Meer- en hoogbegaafdheid is een van de speerpunten 

uit het ondersteuningsplan 2019-2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een betere wereld 
Wij willen je vragen om met ons mee te denken. We zoeken naar creatieve ideeën hoe we samen de 

wereld een stukje beter kunnen maken. Een wereld, waarin we samenwerken aan de 17 werelddoelen.  

 

17 Werelddoelen 

In 2015 hebben 193 wereldleiders van de Verenigde Naties hun handtekening gezet onder een 

document. In dit document hebben ze met elkaar afgesproken te werken aan een betere wereld. Ze 

hebben hiervoor 17 werelddoelen opgesteld ofwel 'Global Goals’. Deze doelen moeten ervoor zorgen 

dat de wereld in 2030 een betere plaats is om in te leven. Voor iedereen! Daar willen we jouw hulp bij 

vragen. 

 

In dit filmpje zie je meer over de 17 werelddoelen:  https://www.youtube.com/watch?v=1eOHKMPCFYQ  

 

 

 

Challenge #4 Leefbare, duurzame steden – doe je mee? 
Heb jij dat ook, dat je je soms onveilig voelt in het verkeer? 

Heb jij dat ook, dat je naar school wilt fietsen, maar bang bent voor de drukte? 

Heb jij dat ook, dat je je soms zorgen maakt of vrachtwagenchauffeurs je zien? 

Heb jij dat ook, dat je soms nadenkt over hoe het verkeer veiliger kan worden voor kinderen, omdat 

kinderen de toekomst hebben? 

 

 

 

Een betere wereld 

De Challenge is een online opdracht waarbij we je vragen om mee te denken over de oplossing van een probleem. 

In de eerste challenge vragen we om ideeën te bedenken over hoe we ervoor kunnen zorgen dat elk kind naar 

school kan. Want ook voor het coronavirus waren er wereldwijd heel veel kinderen die niet elke dag naar school 

konden.  

 

Bekijk het promo filmpje hier!   
 

Meedoen met de Challenge? Zo werkt dat! 

Je kunt je aanmelden via het formulier op onze website www.hb-atelier.online. Dat kan tot 20 mei. Hierna krijgen 

jij en je juf of meester een mail met meer informatie. Elke week kun je online hulp vragen voor de uitwerking van 

jouw idee. Je wordt online begeleid door juffen en meesters van plusklassen in het HB Atelier. Jouw uiteindelijke 

idee stuur je eind juni in. Een jury kiest vervolgens een paar prijswinnaars!  

De Challenges zijn bedoeld om kinderen, met name uit de bovenbouw van de basisschool, extra uitdaging te 

bieden. Maar iedereen kan en mag meedoen. 

 

Een betere wereld voor jou en mij 

Onze Challenge is gekoppeld aan de 17 Werelddoelen. Deze doelen moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 

een betere plaats is om in te leven. Een wereld, waarin minder honger is. Een wereld waarin we goed voor elkaar 

zorgen. Een wereld waarin landen samenwerken aan gezondheid en zorgen voor goed onderwijs. Een betere 

wereld dus, voor jou, voor mij en voor iedereen. 

http://www.swvpo3006.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=1eOHKMPCFYQ
https://youtu.be/s6_mbd6KRdA
http://www.hb-atelier.online/


 

Het HB Atelier is een initiatief van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 

30 06 (SWV PO 30 06). Meer- en hoogbegaafdheid is een van de speerpunten 

uit het ondersteuningsplan 2019-2023. 

Leefbare, duurzame steden 
 Bij Challenge #4 gaan we in op Werelddoel 11: Leefbare, duurzame steden. De veiligheid in het verkeer 

is hierbij een belangrijk onderdeel. Al vele jaren blijkt dat kinderen die naar school gaan, kwetsbaar zijn 

in het verkeer. Het wordt steeds drukker in het verkeer op weg naar school. Op meerdere fietspaden is 

geen goed overzicht. Vrachtwagenchauffeurs kunnen kinderen niet altijd zien (dode hoek). Op school 

worden wel lessen geven over verkeersveiligheid. Leerlingen in groep 7 krijgen (praktijk)les voor het 

fietsdiploma. Maar is dat wel genoeg? Uit onderzoek blijkt dat er steeds meer mensen omkomen in het 

verkeer. De provincie Noord-Brabant is hierin zelfs koploper. Dat willen we niet. Daarom is Oss al tien 

jaar bezig om een Innovatiecentrum Verkeer & Logistiek te maken. Het doel hiervan is onder meer dat 

kinderen hier continu (praktijk)les krijgen in verkeersveiligheid. Daar willen we je hulp bij vragen. 

 

In dit filmpje vertelt Grace over Werelddoel 11: Leefbare, duurzame steden 

https://www.youtube.com/watch?v=ymJqVUB-xqw  

 

In Challenge #4 vragen we je om mee te denken over wat jij graag terug wil zien in het nieuw te 

bouwen Innovatiecentrum Verkeer & Logistiek in Oss. Wat moeten kinderen leren zodat ze zich veilig in 

het verkeer kunnen bewegen? Welke onderwerpen zijn hierbij belangrijk? Denk aan nieuwe fiets- of 

wandelpaden, veilige hulpmiddelen zoals zijverlichting, gevaren op de weg. Hoe kun je kinderen leren 

om zich veilig in het verkeer te bewegen? Hoe stimuleer je dat kinderen met de fiets of wandelend naar 

school komen? Maak een les, of een presentatie, wat laat je aan kinderen zien of doen, bouw een 

maquette, maak een quiz. Alles is goed. Op de website www.hb-atelier.online lees je hier meer over. 

 

Aanmelden 
Doe je mee? Tot 18 mei 2021 kun je jezelf of je groep aanmelden voor Challenge #4. Aanmelden kan 

individueel of per groep.  

 

Je kunt ook deelnemen aan online workshops en gastsprekerslessen. Deze vinden plaats van 18 mei 

2021 tot en met 7 juli 2021. Je krijgt dan les over het nieuw te bouwen innovatiecentrum Verkeer & 

Logistiek, Verkeersveiligheid, Gevaren op de weg en Innovatieve fiets- en wandelpaden. Je wordt 

begeleid door juffen en meesters van plusklassen in het HB Atelier en er worden gastsprekers 

uitgenodigd. Kortom, het belooft weer een mooie Challenge te worden. Doe je ook mee? 

 

Stuur jouw idee voor Challenge #4 voor 9 juli a.s. naar 

HBchallenge@passendonderwijsthuis.nl 
 

De Challenges van het HB Atelier zijn vooral bedoeld voor leerlingen uit de bovenbouw van het 

basisonderwijs, die extra uitdaging nodig hebben. Veel succes! 

http://www.swvpo3006.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=ymJqVUB-xqw
http://www.hb-atelier.online/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7-u-xNLDAU2CWCsEk2xcPKcGANfYwUdEk3hQJ0fkfw9UOFdLUjhTV1hPNFhKN1BPS0Y0TFQ5RU1aUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7-u-xNLDAU2CWCsEk2xcPKcGANfYwUdEk3hQJ0fkfw9UN1pMVzU3MzU1VDdWRUpPQ1lJRUIwMjRaSi4u
mailto:HBchallenge@passendonderwijsthuis.nl

