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OP VERKENNING IN HET VERKEER2

Ga je mee op verkenning?LES 1

 ontdek ik wie kwetsbare weggebruikers zijn.
 leer ik dat het verkeer gevaarlijk kan zijn.
 verken ik wat ik dit schooljaar zal leren over verkeer.

In deze les ...

Wie zijn de kwetsbare weggebruikers? Kleur de zinnen die het best passen.

Iedereen die zelf met een voertuig rijdt. Iedereen die met een voertuig meerijdt.

Fietsers en voetgangers.
Fietsers zonder helm en voetgangers zonder 
fluohesje.
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Duik mee in het verkeer.

a  Schrijf in het vakje het nummer van de les die bij de tekening hoort. Kies uit:
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b  Kleur:
  als je er al veel over weet.
  als je er een beetje over weet.
  als je er weinig over weet.

2 Ik ga te voet. ‒ 3 Veilig oversteken doe ik stap voor stap. ‒ 4 Doe de oversteek! ‒ 
5 Veilig van hier naar daar ‒ 6 Ik ben in de buurt. ‒ 7 Zeg het met en zonder woorden. ‒ 
8 Draag fluo! ‒ 9 Zet je fietshelm op! ‒ 10 Check je fiets! ‒ 11 Waar fiets ik? ‒
12 Een echte fietser volgt de regels. ‒ 13 Klaar om te fietsen? Fiets! ‒ 14 Ik help waar ik kan!
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Naar welke lessen kijk jij uit? Omkring drie lessen die jou leuk lijken.3

Klaar om  
te fietsen?
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Ik ga te voet.LES 2

 leer ik waar ik veilig op het voetpad stap.
 ontdek ik waar ik veilig stap als er geen voetpad is.
 leer ik stap voor stap hoe ik veilig oversteek in verschillende situaties.
 leer ik voorbij een hindernis stappen die het voetpad verspert. 

In deze les ...

Wat voor soort voetganger ben jij? Doe de test.

a Vul de zinnen aan. Kies uit: a, b of c.
b Tel het aantal kruisjes per kolom.
c Lees de beschrijving van de kolom waar je de meeste kruisjes plaatste.
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In deze les zal 
ik ...

a weinig nieuwe 
dingen leren.

b  iets nieuws 
ontdekken dat ik 
nog niet wist.

c  veel nieuwe 
dingen leren.

Te voet gaan 
moet ...

a  veilig gebeuren. b  snel gebeuren. c  zo weinig 
mogelijk 
gebeuren.

Als ik te voet 
ga ...

a  zoek ik de 
veiligste weg, 
ook al is die wat 
langer.

b  zoek ik de snelste 
weg! Ik neem al 
eens graag een 
risico.

c  weet ik eigenlijk 
niet goed welke 
weg ik het best 
neem.

Terwijl ik 
stap ... 

a  denk ik aan het 
verkeer: ik let op 
lichten, borden 
en auto’s.

b  denk ik aan een 
leuk liedje of aan 
mijn rekentoets.

c  zie ik al die 
borden, lichten, 
auto’s en 
mensen. Ik weet 
niet waar ik eerst 
moet kijken.

Totaal a = 

veilige voetganger
Je vindt het belangrijk 
om verkeersregels te 
volgen. 
Je weet dat 
verkeersregels je 
helpen om veilig op 
weg te gaan.

Totaal b = 

vliegende voetganger
Je kent al heel wat 
verkeersregels, 
maar je durft ze al 
eens te vergeten. 
Verkeersregels zijn er 
om jou te helpen. 

Totaal c =

voetje voor voetje
Je bent nog niet heel 
zeker in het verkeer. 
Verkeersregels helpen 
je veilig op weg. 
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Bekijk de foto’s. Vul in hoe de voetganger veilig voorbij de hindernis kan.2

Laat eerst   

door. Loop dan de hindernis voorbij aan de kant 

van .

Loop de hindernis voorbij op .

Kijk eerst goed   en dan 

 voor je de straat op gaat.

Wacht tot de rijbaan  is.

Stap kort om de hindernis heen.

Kijk eerst  je of er geen 

auto aankomt. Als de rijbaan veilig is, loop 

je de hindernis voorbij aan de kant van de

Loop de hindernis voorbij op .

Kijk eerst goed  en dan 

 voor je de straat op gaat.

Wacht tot de rijbaan  is.

Stap kort om de hindernis heen.

moeilijke woorden

de hindernis: iets dat in de weg staat
de rijbaan: plaats waar de auto’s rijden
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