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verkeerslessen bij wereldoriëntatie
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Dit heeft Pip bedacht:
Pip dacht aan een dier 
met strepen. Een zebra! 
En toen wist hij het. Er 
moet een zebrapad 

komen. Daar kan Hanna 
veilig oversteken.

Als je op minder dan 30 
meter van een zebrapad 

bent, móét je daar 
oversteken. Wel eerst 
goed kijken naar alle 
kanten waar verkeer 
vandaan kan komen!

Thema 1: Schoolomgeving Thema 1: Schoolomgeving

Les 1  Kruispunten, en ik dan?

Schoolomgeving

Speurneus Pip
Pip is iets nieuws begonnen. Hij is nu 
Speurneus Pip. Heb je een probleem in het 
verkeer? Pip zoekt een oplossing!
Vandaag kreeg Pip een brief van Hanna. Ze 
schrijft: Lieve Pip. Ik ben al acht jaar. Ik kan best 
alleen naar school. Maar mama vindt het niet 
goed. Ik moet een kruispunt over. Mama zegt 
dat daar te veel gevaar is. Kun jij me helpen?

Speurneus Pip gaat zelf kijken. De volgende 
dag gaat hij naar het kruispunt. Het is nog 
vroeg. Het is zelfs nog een beetje donker. 
Er rijden fi etsers op het kruispunt. Ze hebben 
licht op. Wit licht voor. Rood licht achter. Dat is 
goed, ziet Pip. Het is druk op het kruispunt. Er 

zijn auto’s. Er zijn 
fi etsers. Ze rijden 
soms rechtdoor. 
Maar vaak slaan 
ze af.

Aan de rand van 
de stoep staan 
voetgangers. Die 
willen oversteken. 
Maar ze kunnen 
niet. Het is te druk.

De moeder van Hanna heeft gelijk, denkt Pip. 
Op dit kruispunt is het gevaarlijk om over te 
steken. Ik moet iets bedenken. Iets waardoor 
het voor de voetgangers veilig wordt.
Pip denkt heel diep na. Zo diep dat zijn hersens 
ervan kraken.
Het beste zou zijn als er verkeerslichten waren, 
denkt hij. Maar die kosten veel geld.
Hoe kan ik het veilig maken om over te steken?

Er loopt een man met een hondje. Pip kijkt 
ernaar. Het hondje heeft strepen op zijn rug.
Het lijkt wel … Dan begint Pip te lachen. Het 
puntje van zijn neus krult ervan.
Hij weet iets! Hij heeft bedacht wat er moet 
komen om het oversteken veilig te maken. 
Het kwam door het hondje met de strepen. 
Daardoor dacht hij aan een ander dier dat 
ook strepen heeft. En toen wist hij opeens de 
oplossing!
Pip gaat snel naar huis om Hanna een brief te 
schrijven. Daarin schrijft hij wat het veilig kan 
maken om over te steken.

Die slimme Pip! Ben jij ook zo’n speurneus?
Weet jij ook een oplossing?
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Thema 1: Schoolomgeving

1 Veilig oversteken
Soms is het heel druk op een kruispunt. Dan zijn er manieren om het oversteken veiliger 
te maken. Ken jij ze?

 Hieronder zie je vijf tekeningen.
Zie je op de tekening iets dat het oversteken veiliger maakt? Zet dan een kruisje naast ja.
Zie je op de tekening niets dat het oversteken veiliger maakt? Zet dan een kruisje naast nee.

b k a t o o g g

h b z w u r k o

t e h l p e m a

w l i c h t w r

a a h g b v t q

c r e m I w k m

2 Maak de zinnen af.
Kijk naar de zinnen. Ze zijn nog niet af.
Vul het goede woord in.
Kies uit: rechts – veilig – zebrapad – links

 Als het kan, steek ik over op een  .

 Voor ik oversteek, kijk ik eerst goed naar  .

 Dan kijk ik naar  .

 Ik ga pas stappen als het  is.

3 Puzzel maar mee.
Kijk naar de puzzel. Er staan allerlei letters bij elkaar.
Als je goed kijkt, zie je soms een woord. 
Er zitten vier woorden verstopt:
licht – bel – rem – katoog

 Kun jij ze vinden?
 Zet er een kring omheen als je ze ziet.

Drie woorden staan van links naar rechts. 
Eén woord staat van boven naar beneden.

JA NEE JA NEE

JA NEE

JA NEE JA NEE
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Dit heeft Pip 
bedacht:

Pip hoorde iemand 
‘politie’ zeggen. Toen 

dacht hij aan een agent. 
Soms regelt een agent 
het verkeer. Dan tellen 
de voorrangsborden 
niet meer. Dan tellen 
de lichten niet meer. 

Iedereen moet doen wat 
de agent zegt.

Thema 1: Schoolomgeving Thema 1: Schoolomgeving

Les 2  Helpers

De boel loopt in de soep.
Speurneus Pip wandelt een stukje.
Onderweg komt hij langs een druk kruispunt. 
Normaal gaat alles daar goed. Dat komt door 
de regels in het verkeer. De regels zeggen wie 
voorrang heeft. En wie waar moet rijden en 
stappen.
Soms staan er borden. Borden die de 
bestuurders door laten gaan. Of juist niet.
Op een heel druk kruispunt staan vaak 
verkeerslichten. Die regelen het verkeer. Bij 
rood licht moet je wachten. Bij groen licht mag 
je rijden of stappen.

Bij het kruispunt waar Pip nu is, staan ook 
lichten. Maar er is 
iets fout gegaan. 
Alle lichten 
sprongen op groen. 
Iedereen ging rijden 
of stappen. Dat ging 
niet goed. Al het 
verkeer staat vast. 
De auto’s kunnen 
geen kant meer op.

De bestuurders zijn uit de auto’s gestapt. 
Ze zijn boos. Ze hebben haast.
“Mijn licht stond op groen!” zegt de een.
“Het mijne toevallig ook!” roept de ander 
terug.
“Hé, zwamneuzen,” scheldt nummer drie. 
“Ga eens opzij. Ik moet erlangs.”
Maar niemand weet wat hij moet doen. 
Iedereen wil rijden. En dat gaat nu net niet.

Speurneus Pip moet er wel een beetje 
om lachen. Maar natuurlijk wil hij ook een 
oplossing vinden.
“Het is jouw schuld!” zegt iemand. “Als de 
politie je ziet, krijg je een boete.”
Pip hoort het. En dan begint hij te lachen. Hij 
weet hoe het probleem moet worden opgelost!
Er is één persoon die boven alles gaat. Hij is 
belangrijker dan de borden. Zelfs belangrijker 
dan de lichten.
Snel gaat Speurneus Pip op zoek naar zo 
iemand. Er is vast wel eentje in de buurt zijn.

Die slimme Pip! Ben jij ook zo’n speurneus?
Weet jij wie zo belangrijk is in het verkeer?
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Thema 1: Schoolomgeving Thema 1: Schoolomgeving

1 Maak het veilig bij de school.
Dit bord staat soms in de buurt van een school.
In dit gebied mogen auto’s niet rapper dan 30 km per uur rijden.
Als een kind dan toch wordt aangereden, 
zal het niet zo erg zijn voor dat kind.
Maar anders … zal het wel erg zijn!
Aan het eind van het gebied staat dit bord:

 Kijk naar de tekening.
We zijn bij een 
school.
We gaan het hier 
zo veilig mogelijk 
maken. 

Help maar mee.
 Je mag borden 

tekenen. 
 En een zebrapad.

Alles wat het gebied 
veilig maakt.

2 Dank je wel, agent
Hier zie je een agent. Hij geeft bevelen met zijn arm. Jij wil de straat oversteken.

 Vul in: Ik mag oversteken. – Ik wacht.

3 Is het veilig bij jouw school?
Je moet elke dag naar school. Vind je het er veilig?
Wat zou je graag anders zien?

 Vandaag ben jij de baas.
Schrijf maar op wat er bij jouw school moet komen om het veiliger te maken.
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Thema 1: Schoolomgeving Thema 1: Schoolomgeving

Bericht
voor
thuis

Les 3  Welkom agent

Activiteit 1
 We gaan met een agent naar een kruispunt.
 We kiezen de route die we op het kruispunt willen volgen.
 In kleine groepjes oefenen we het oversteken.
 We steken over als het mag volgens de bevelen van de agent.

 De agent laat mij veilig oversteken.

Activiteit 2
 We komen naar school en zorgen dat we een aantal verschillend gekleurde jassen hebben.
 Van thuis brengen we zaklampen, refl ectoren en refl ecterend of fl uorescerend materiaal mee.
 Nu gaan we bekijken wat er gebeurt als we naar een donker lokaal gaan!
 Wat zien we, wat is goed of niet goed?

 Ik laat mij zien. Dat redt mijn leven.

Dit
weet
ik!
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Thema 1: Schoolomgeving Thema 1: Schoolomgeving

Bericht
voor
thuis

 Een kruispunt is altijd gevaarlijk.
 Daarom kijk ik er erg goed uit.
 Als het kan, steek ik over op een zebrapad.
 Ook dan kijk ik eerst goed naar links.
 Dan kijk ik naar rechts.
 Dan nog eens naar links.
 Ik ga pas stappen als het veilig is.

 In het donker moet een fi etser zorgen 
dat hij te zien is.

 Voor heeft hij een wit licht.
 Achter heeft hij een rood licht.
 Voor en achter op de fi ets zitten katogen.

 Regels zorgen dat het goed gaat 
in het verkeer.

 Er zijn borden die zeggen wat kan, 
mag, niet mag of moet.

 Verkeerslichten gaan boven borden.
 Een agent die het verkeer regelt, 

gaat boven alles.

Een kruispunt?
Geen plaats voor een stunt!

Dit
weet
ik!

Geen plaats voor een stunt!

In de eerste les bespreken we de manieren om veilig over te steken bij een kruispunt. We laten de 

kinderen zien dat er op een kruispunt veel tegelijk gebeurt. Er is voortdurend beweging. Kinderen moeten 

dus heel goed uitkijken. Gelukkig zijn er manieren om het oversteken veiliger te maken. Uw kind leert dat 

het altijd van een zebrapad gebruik moet maken als dat in de buurt is (op minder dan 30 meter).

Daarnaast wijzen we op de verplichting om in het donker goede verlichting op de fi ets te hebben.

In de tweede les zetten we de ‘verkeersregelaars’ op een rijtje. Allereerst zijn er de (basis)verkeersregels. 

Dan zijn er borden die een bepaald onderdeel in het verkeer nader regelen. Verkeerslichten bepalen wie op 

welk moment mag rijden. En dan is er nog de agent die het verkeer regelt. Zijn aanwijzingen gaan boven 

de regels, (voorrangs)borden of verkeerslichten.

Als u uw kind naar school brengt, kunt u samen bespreken wat er zoal is gedaan om de situatie voor 

de kinderen veilig te maken. U kunt de vraag stellen wat Speurneus Pip gedaan zou hebben om de 

verkeerssituatie in de schoolomgeving te verbeteren. En nodig eventueel een specialist uit om te bekijken 

hoe de schoolomgeving veiliger gemaakt kan worden.


