
Is dit fietspad wel breed genoeg?
BERGEN OP ZOOM – Is de bushalte aan de Noordzijde Zoom goed gesitueerd? Is het 
fietspad tussen Tholen en Bergen op Zoom breed genoeg? Werken de stoplichten bij de 
vroegere V en D naar behoren?
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Allemaal verkeersonderwerpjes waarmee de 300 brugklassers van het Roncalli zich de 
komende maanden kunnen gaan bezig houden. Verkeersveiligheid is namelijk het tweede 
project binnen het nieuwe vak Pro Science dat begin dit schooljaar werd geïntroduceerd. ,,Een 
nieuw vak, bestaande uit een combinatie van diverse betavakken zoals scheikunde, wiskunde, 
techniek en programmeren”, zegt conrector Annemiek van Put. ,,We willen er de exacte vakken 
extra mee onder de aandacht brengen en de bedoeling is om Pro Science de komende jaren 
door te trekken naar de hogere klassen.”

Soort wetenschappers
Leerlingen gaan in groepjes van vier als een soort wetenschappers met een thema of project 
aan de slag. Dat project wisselt drie keer per jaar en kent talloze variaties: van pizza’s bakken en 
de werking van een koffiezetapparaat tot het ontwikkelen van een attractie voor een pretpark en 
energie opwekken met eb en vloed. Het eerste onderwerp waarmee de leerlingen in september 
aan de slag gingen was het bakken van koekjes: recept, aantal koolhydraten berekenen, logo en 
verpakking bedenken et cetera.

Voor het thema verkeersveiligheid werd gekozen omdat jongeren als intensieve fietsgebruikers 
een eigen kijk op het verkeer en de veiligheid hebben. Bovendien is het een actueel thema dat 
van maatschappelijk belang is. ,,Uit alle ideeën, plannen en gedachten die naar voren komen, 
worden vermoedelijk de beste tien rond februari aan de gemeente Bergen op Zoom 
aangeboden”, zegt Van Put. ,,Zo maken we duidelijk dat wat de leerlingen doen, belangrijk is 
voor de samenleving.

Scholengemeenschap 't Roncalli introduceerde in september in de brugklassen het vak Pro Science. Binnenkort beginnen 300 
leerlingen binnen dat nieuwe vak met het project fietsveiligheid. © roncalli



Onderwijswethouder Yvonne Kammeijer liet zich vorige week filmen in de rectorskamer van het
Roncalli. In een videoboodschap legt ze de opdracht uit waarmee leerlingen in december aan
de slag gaan. Ze is erg benieuwd naar de resultaten en hoopt dat het project de fietsveiligheid
in Bergen op Zoom verbetert.  

Onderwijswethouder Yvonne Kammeijer legt het verkeersveiligheidsproject binnen het vak Pro Science uit aan 
Roncallibrugklassers. © roncalli

7 dagen geledenpcbruys

De Fietserbond afdeling Bergen op Zoom is zeer verheugd met het initiatief van het Roncalli. Het project past naadloos
in een onderzoek dat de Fietsersbond voor en met alle scholen voor Voortgezet Onderwijs doet en wilt doen. De
Fietsersbond wilt de drukste routes die scholieren feitelijk tussen school en thuis gebruiken in kaart brengen.  Het gaat
daarbij om veiligheidsaspecten en de directheid en kwaliteit van de routes. Daarnaast vind de Fietsersbond het van
groot belang dat scholieren zich meer bewust worden van onveilig fietsgedrag, zoals slechte verlichting en fietsend
smartphonegebruik.




