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Door deze Grote Schoolkalender op te hangen in je klaslokaal, kan 
je een korte les uitwerken om de kinderen uit te leggen hoe ze zich 
veilig moeten gedragen in de buurt van de sporen, of de kalender 
gebruiken om hier geregeld met hen even over te praten. Op deze 
kalender staan verschillende situaties afgebeeld die zich in de buurt 
van de sporen kunnen voordoen en de kinderen zullen helpen om de 
veiligheidsboodschap die we in de tekeningen meegeven, goed te 
begrijpen. 

www.infrabel.be



Waar is Jeroom Slagboom?
Ook dit jaar toont Jeroom ons hoe we ons in 

de buurt van de sporen veilig kunnen gedragen. In elke 
tekening op de schoolkalender zit Jeroom ergens ver-
stopt. Kunnen jullie hem vinden?  

1e situatie: Op schoolreis

Wat zien we? 
Een groepje leerlingen gaan met de trein op schoolreis. 
Tijdens de treinrit is er tijd om te kaarten, met elkaar te 
babbelen, maar merken de kinderen ook de windmolens  
in de verte op? 

Vragen voor de leerlingen
• Heb je al eens de trein genomen? Neem je regelmatig 

de trein? 
• Is de trein een milieuvriendelijk vervoermiddel? 

Wat heb je geleerd?
De trein is het meest milieuvriendelijke vervoermiddel 
om te reizen. De trein stoot het minst CO
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 uit, verbruikt 

het minste energie, neemt weinig ruimte in en veroor-
zaakt weinig geluidsoverlast. Het treinverkeer is een be-
langrijke pijler van de duurzame mobiliteit. Infrabel wil de 
impact van zijn activiteiten op het milieu en het klimaat 
zoveel mogelijk beperken. 

2e situatie: Carnaval aan de overweg! 

Wat zien we? 
Enkele kinderen staan in hun carnavalskleren stil voor 
een gesloten overweg. Ze wachten tot de slagbomen 
opengaan om over te steken.

Vragen voor de leerlingen
• Wat zie je? 
• Weet je wat een overweg is?
• Heb je al eens een overweg gezien? Wanneer mag je 

een overweg oversteken?

Wat heb je geleerd?
Een overweg of spoorwegovergang is een gelijkvloerse 
kruising van een spoorlijn met een weg, een fiets- of 
voetpad. Stop altijd aan een overweg als de slagbomen 
naar beneden zijn (of als ze omhoog of omlaag gaan) en 
de lichten op rood staan. Je kan veilig oversteken zodra 
de witte lichten weer knipperen en de slagbomen  
volledig naar boven zijn.

3e situatie: De bovenleidingen 

Wat zien we? 
We zien een klein meisje met haar mama in het station 
terwijl een ploeg van Infrabel aan de bovenleidingspalen 
werkt. 

Vragen voor de leerlingen
• Wat zie je? 
• Weet je wat een bovenleidingswerker is? 
• Zou je graag bij Infrabel werken? Zo ja, waarom? 

Wat heb je geleerd?
Een bovenleidingswerker onderhoudt en herstelt de 
elektriciteitskabels (de bovenleidingskabels) die de trei-
nen doen rijden. Het maakt niet uit of je een man of een 
vrouw bent, iedereen kan het beroep van bovenleidings-
werker uitoefenen. Om aan zulke installaties te werken, 
moet je een gespecialiseerde opleiding gevolgd hebben, 
want een bovenleiding, die ervoor zorgt dat het treinver-
keer elektrische stroom krijgt, kan tot 3.000 volt bevat-
ten. Bij zo’n hoge stroomspanning is er gevaar op elek-
trisering, elektrocutie en kan je brandwonden oplopen. 
Je moet dus goed opgeleid zijn en de nodige uitrusting 
hebben om veilig aan bovenleidingpalen te werken.  

4e situatie: Een partijtje voetbal 

Wat zien we? 
Een groep kinderen speelt een partijtje voetbal op een 
terrein vlak naast de sporen. Er belandt een bal op de 
sporen. 

Vragen voor de leerlingen
• Heb je al eens vlak naast een spoorweg gevoetbald? 
• Wat moet je doen als de bal op de sporen terechtkomt? 

Wat heb je geleerd?
Het is verboden om op of langs de sporen te lopen. Ga 
nooit een voorwerp halen dat op de sporen ligt, want dat 
kan zeer gevaarlijk zijn: je loopt het risico aangereden te 
worden door een trein, geëlektrocu- 
teerd te worden of zelfs meegezogen  
te worden door de luchtverplaatsing.  
Belandt er iets van jou op de sporen,  
ga het dan zeker niet halen.  
Ligt er een vreemd of  
groot voorwerp op de  
sporen, dan kan je dit altijd  
melden via het nummer  
0800/30 230 (Securail). 


