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OP VERKENNING IN HET VERKEER2

Ga je mee op verkenning?LES 1

 activeer ik mijn voorkennis over verkeer. 
 ontdek ik wat ik dit jaar tijdens de verkeerslessen zal leren.

In deze les ...

Luister goed en teken. 1



LES 1  Ga je mee op verkenning? 3

Bespreek in groep wat jullie willen leren in de lessen verkeer. 

a  Noteer de antwoorden van elke groep.
b  Markeer samen met de juf of meester de thema’s die dit jaar tijdens de lessen verkeer aan bod 

komen.
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Maak een leuke quizvraag in verband met verkeer. 

Tip: denk aan de verkeerslessen van de vorige schooljaren. 

Mijn vraag: 

Mijn antwoord: 

Quizzen maar! 
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groep 1 groep 2

groep 3

groep 4

groep 5

groep 6
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Ik kan fietsen of wat dacht je?LES 2

 bewijs ik dat ik voldoende reactiesnelheid, evenwichtsgevoel 
en een degelijke coördinatie heb om te fietsen.

In deze les ...

Test je reactiesnelheid.

- Leerling A houdt de lat bovenaan vast bij de 30 cm.
- Leerling B houdt zijn duim en wijsvinger bij 0 cm, zodat de lat 

ertussen kan vallen.
- Leerling A laat de lat onverwachts los, leerling B probeert ze te vangen. 

a Vul het resultaat in.

 Ik kon de lat pakken bij  cm. 

b Vul de stelling aan. 

Reactiesnelheid op de fiets is belangrijk om 

Test je evenwicht.

a Vul het resultaat in.

 Ik kon  minuten en  seconden op één been staan. 

b Vul de stelling aan. 

Evenwicht op de fiets is belangrijk om 

1

2



LES 2  Ik kan fietsen of wat dacht je? 5

moeilijke woorden

surplacen: een techniek waarbij je op je fiets op vrijwel dezelfde plek balanceert

Hoe verliepen deze opdrachten? Kleur:4

Schrijf op waarom jij coördinatie, evenwicht en reactiesnelheid als fietser belangrijk 
vindt.

5

Ik kon langer dan drie seconden 
surplacen in de cirkel.

als het lukte.

Ik kon de beker verplaatsen zonder 
water te verliezen.

als het niet lukte.

Ik kon achteromkijken en het woord 
lezen.

Ik kon tijdig stoppen voor de lat die 
op de kegels lag.

Ik kon de volledige afstand slalommen 
tussen de kegels.

Test je coördinatie.

a  Kruis aan.
 Ik ben hier:
    niet goed in.   

een beetje goed in.   
goed in.  
heel goed in. 

b Vul de stelling aan.

Coördinatie op de fiets is belangrijk om 
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Hierop moet ik nog oefenen: 




