
‘Lekker  
Anders Dag’  
slaat aan op
basisschool 
John F. Kennedy

Met een feestelijke kick-off op het schoolplein had 
de basisschool John F. Kennedy in de Maastrichtse 
wijk Belfort op 25 september de Limburgse 
première van het bekroonde verkeersinitiatief 
‘Lekker Anders Dag’. Op die dag nodigde de school 
ouders en kinderen uit om het die ochtend eens 
helemaal anders te doen op weg van huis naar 
school. Dus niet zoals gebruikelijk snel even de 
kinderen met de auto afzetten bij de school, maar 
bijvoorbeeld samen met je kind naar school fietsen 
of wandelen. 



De ‘Lekker Anders Dag’ komt uit de koker van Paul 

Ubachs: “Doel is om de vicieuze cirkel te doorbreken. 

Ouders beschouwen het dagelijks naar school brengen 

van hun kind(eren) nogal eens als een opgave. Want door 

alle drukte en hectiek rondom school wordt het brengen 

van je kind naar school door ouders sneller als iets 

negatiefs beleefd en ontstaat er irritatie. Juist die irritatie 

willen we wegnemen door het radicaal anders te doen. 

Wij zeggen: maak van de tocht met je kind naar school 

weer iets bijzonders, maak er een avontuur van. Dat 

begint al met de keuze thuis: hoe gaan we vandaag naar 

school? Doen we dat zoals altijd, met stress en irritatie 

tot gevolg, of doen we het nu eens anders? Lopend, op de 

fiets, in de bolderkar of op skates? Als het maar afwijkt 

van de dagelijkse routine.”

Attributen

Om ouders te inspireren heeft het team van Paul Ubachs, 

naast de nodige events en online prikkels,  onder andere 

ook de speciale ‘Lekker Anders Dag’-doos ontwikkeld 

met een aantal attributen daarin. Zoals vlaggetjes die de 

kinderen aan de fiets of schooltas kunnen vastmaken en 

stickers die je op een speciale kalender kunt plakken op 

dagen dat het jouw ‘Lekker Anders Dag’ is.

Marc Houben, directeur van de basisschool John F. 

Kennedy, blikt met een tevreden gevoel terug op de 

eerste ‘Lekker Anders Dag’ op zijn school. “De meeste 

ouders hadden zich van tevoren aangemeld en hadden 

de ‘Lekker Anders Dag’-doos al ontvangen. Ze hadden de 

zelf-maak-Tafel Totem dus al op tafel gezet ten teken dat 

ze het vandaag eens helemaal anders zouden gaan doen. 

Kinderen hadden het speciale vlaggetje aan de fiets of 

schooltas bevestigd om aan te geven dat zij meededen 

aan de speciale dag. Voor ouders, die de doos nog niet 

in huis hadden, stond er op het schoolplein een speciale 

stand, waar de ‘Lekker Anders Dag’ doos verkrijgbaar was. 

Kortom, dit opmerkelijke initiatief sloeg goed aan bij de 

doelgroep, in dit geval de deelnemende ouders en de 

kinderen van onze school.”

Marc Houben hoopt dat de ‘Lekker Anders Dag’-doos 

vaker op de ontbijttafel verschijnt. “Op de speciale 

kalender met stickers kunnen kinderen met hun ouders 

vaker dagen prikken waarop ze het eens anders gaan 

doen. Uiteraard juichen wij dat als schoolleiding 

van harte toe. Want deze actie draagt bij aan de 

verkeersveiligheid rondom de school. De auto wat vaker 

laten staan en samen met je kind(eren) van de tocht naar 

school een bijzonder avontuur maken; welke ouder wil 

dat nou niet? Onthaasten, de tijd nemen voor elkaar, 

genieten van het moment. Dat doe je allemaal op de 

‘Lekker anders Dag’.”

Blijvertje

De directeur van de Maastrichtse basisschool kreeg na 

afloop van de eerste ‘Lekker Anders Dag’ enthousiaste 

reacties van ouders en kinderen. “We merken dat het 

initiatief goed wordt opgepikt. Het leidt hopelijk tot 

een ‘andere’ kijk op vervoer naar school en een meer 

verkeersluwe school. Het initiatief is een blijvertje  

hier op school.”

De basisschool John F. Kennedy in Maastricht is de eerste 

Limburgse school die meedoet aan de ‘Lekker Anders 

Dag’. Uiteraard hoopt Paul Ubachs dat meer Limburgse 

basisscholen het goede voorbeeld zullen volgen. “Meer 

dan vijfduizend ouders en kinderen in Noord-Brabant 

en Gelderland doen al mee. Er ontstaat een groeiend 

besef bij deelnemende ouders: “zo doe ik echt iets aan 

de hectiek en de verkeersveiligheid rondom de school”. 

Maar met die bewuste keuze voor de ‘Lekker Anders Dag’ 

gun je jezelf en elkaar ook meer tijd, meer aandacht. En 

maak je als ouders samen met je kind een feest van de 

tocht naar school.”

Lekker Anders Dag is finalist van de Nationale 

Verkeersveiligheidsprijs 2020.


