
  

MEE op weg 
Zelf naar school, de sportclub of vrienden reizen! Ga jij het avontuur aan? 
 

Reis je met het speciaal vervoer naar 
school, de sportclub of naar andere 
plekken?  
 
Wil je graag zelfstandig leren reizen, 
in plaats van met het busje of de 
taxi?  
 
Wie weet is MEE op Weg iets voor 
jou!  
 

 

 
 
Wil je ook graag zelfstandig(er) leren reizen? 
 
Een maatje helpt jou om zelfstandig te leren reizen. Dat kan lopend, met de 
fiets, rolstoel of het openbaar vervoer.  
 
 

Hoe werkt het? 
 
Je wordt gekoppeld aan een 
vrijwilliger, dit noemen we een 
maatje.  
 
Samen met je ouders en je maatje 
maak je een avonturenplan. Hierin 
schrijf je op wat je wilt oefenen 
(bijvoorbeeld zelf naar school gaan, of 
naar het winkelcentrum vlakbij), met 
welk vervoermiddel, en wat je hierbij 
nodig hebt.  
 
Daarna oefen je met je maatje tot je 
helemaal zelf kunt reizen. 

Oefenen met je maatje 
 

Samen met je maatje bepaal je hoe 

vaak jullie oefenen. Bijvoorbeeld 

één keer in de week.  

 

Je maatje laat je zien wat je moet 

doen, en waar je op moet letten. Na 

het oefenen bespreken jullie hoe het 

ging dat schrijf je op in je 

avonturenplan.  

 

Zo kun je wekelijks zien wat er beter 

gaat! 



Ga je met ons mee op avontuur? 

Ook jij kunt zelfstandig leren reizen! 
 
Soms heb je wat meer hulp nodig om zelf te kunnen reizen. Ook daar kunnen we 
samen oplossingen voor bedenken. Bijvoorbeeld: 
 
• Vergeet je weleens waar je uit de bus moet stappen?  

Dan kunnen we foto’s maken van herkenningspunten op de route. Die foto’s 
kunnen je helpen tijdens je reis. 

• Vergeet jij soms om op de rest van het verkeer te letten?  
Dan is jouw handigheidje misschien wel een liedje dat je zingt als je naar school 
fietst. En dat jou eraan herinnert om goed om je heen te kijken bij het 
oversteken. 

• Heb je moeite met verkeersborden? Misschien zijn pictogrammen een oplossing.  

Ben je enthousiast geworden? Wil je ook graag zelf leren reizen?? 
 

 Dan kun je bellen naar MEE Brabant Noord. Maandag tot en met vrijdag van 
 9.00 tot 17.00 op telefoonnummer: 
 0416 67 55 00.  
 

 Even bij ons binnenlopen kan ook: 
Dillehof 71,  
4907 BG Oosterhout 
 

 Of mail je vraag naar: 
servicebureau@meebn.nl 
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