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OP VERKENNING IN HET VERKEER2

Ga je mee op verkenning?LES 1

 verken ik wat ik dit schooljaar zal leren over verkeer.

In deze les ...

Welke lestitel hoort bij welke afbeelding?

a Noteer het nummer van de les bij de passende afbeelding. 
b Waarover denk je dat de les zal gaan? Schrijf minstens één sleutelwoord onder elke lestitel.

1

2 
∫k strap, 
jij strapt, 

wij strappen!

3 
Veilig naar school, daar teken ik voor.

4 
Helpen doen we 
stap voor stap. 

11 
We verplaatsen ons samen.

12 
Eerst uitkijken, 
dan oversteken!

13
Hoe gedraag ik me in het verkeer? 

5 
Loopt alles
gesmeerd?

6 
Aardig vaardig 
met mijn fiets

7
Word ik gezien of ben ik gezien?! 

8
Het verkeer 
op ons bord

14 
∫k ken mijn 

plaats.

9 
Veilig links- of rechtsaf10

∫k word 
gehinderd!



LES 1  Ga je mee op verkenning? 3

Vaardigheden in het verkeer 

a  Kruis het bolletje aan als je van jezelf vindt dat je dit al goed kent of kunt.
 

 Vaardigheden: fietser

   op- en afstappen

   tijdig remmen en stoppen

   je arm uitsteken

   omkijken over je schouder

   ritsen

   behendigheid en evenwicht

 Vaardigheden: voetganger

   een veilige oversteekplaats kiezen

   veilig oversteken

   de veiligste stapplaats kiezen

 Kennis van de verkeersregels

   bevelen van de agent opvolgen

   verkeersborden herkennen en er juist naar handelen

   verplichte fietsonderdelen herkennen en benoemen

 Gedrag en attitude in het verkeer

   oogcontant maken

   luisteren naar het verkeer

   hoffelijk zijn 

b  Tel alle kruisjes op. Ik behaalde  /15. 
 Wat vind je van je resultaat? Ben je al een echte verkeersheld of moet je nog veel leren? 

  

  

 

2

moeilijke woorden

de behendigheid: iets snel en handig kunnen uitvoeren 
hoffelijk: met zorg en aandacht voor anderen

Wat hoop je dit schooljaar nog te leren in de lessen verkeer?
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OP VERKENNING IN HET VERKEER4

Ik strap, jij strapt, wij strappen!LES 2

 houd ik een vervoersdagboek bij en denk ik na over het meest geschikte   
 vervoersmiddel op basis van de af te leggen afstand.

 leer ik wat de voordelen zijn van strappen.
 engageer ik mij om een verplaatsing al strappend te doen.

In deze les ...

Voortaak  
Vul gedurende een week het vervoersdagboek aan. Doe dat voor je verplaatsing naar 
school en voor vaste verplaatsingen (bv. wekelijks bezoek aan familie, hobby …). 
OV = openbaar vervoer

DATUM IK GA NAAR … AFSTAND WEER VERVOERSMIDDEL
maandag

  /  /20
school  te voet  fiets  OV

 auto  andere: 

 te voet  fiets  OV
 auto  andere: 

dinsdag

  /  /20
school  te voet  fiets  OV

 auto  andere: 

 te voet  fiets  OV
 auto  andere: 

woensdag

  /  /20
school  te voet  fiets  OV

 auto  andere: 

 te voet  fiets  OV
 auto  andere: 

donderdag

  /  /20
school  te voet  fiets  OV

 auto  andere: 

 te voet  fiets  OV
 auto  andere: 

vrijdag

  /  /20
school  te voet  fiets  OV

 auto  andere: 

 te voet  fiets  OV
 auto  andere: 

zaterdag

  /  /20
 te voet  fiets  OV
 auto  andere: 

 te voet  fiets  OV
 auto  andere: 

zondag

  /  /20
 te voet  fiets  OV
 auto  andere: 

 te voet  fiets  OV
 auto  andere: 
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LES 2  Ik strap, jij strapt, wij strappen! 5

Markeer voor elke dag je ideale vervoersmiddel in je vervoersdagboek.
Tip: gebruik de vervoerscirkels om het ideale vervoersmiddel te vinden.

2

Wat zijn de voordelen van strappen? Vul de woordspin aan.3

Welke wekelijkse verplaatsing wil jij vanaf nu al strappend doen? Omkring ze in je 
vervoersdagboek.

4

Vul de evaluatie van jouw strapengagement in.

Ik vond het leuk om deze verplaatsing al strappend te doen.

Ik kon dit goed volhouden.

Sinds de les denk ik meer na over het meest geschikte vervoersmiddel.

Sinds de les strap ik vaker.

Ik zou graag meer verplaatsingen al strappend doen.

Ik vind het belangrijk om zelf meer te strappen.

Ik wil andere mensen aanmoedigen om meer te strappen.

Dit wil ik nog veranderen: 

5

moeilijke woorden

strappen: samentrekking van de woorden stappen en trappen (fietsen)
zich engageren: zich voor iets inzetten

+

+

+

+

+

+

Legende: 
te voet: 
met de fiets: 
met de auto: 

strappen 

te voet
 ≤ 600 m

met de fiets 
600 m – 
2 km

met de auto 
> 2 km




