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Thema 1: Schoolomgeving

Les 1  De schoolomgeving en ik

Schoolomgeving
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Bah, ik heb de pest in! Net nu we naar school willen vertrekken, begint het heel hard te regenen. 
Met dit hondenweer mag ik niet met de fi ets, dus brengt mama me met de auto naar school.

Veel ouders hadden blijkbaar hetzelfde idee, want er vormt zich een lange fi le. De weg naar school 
is druk en gevaarlijk.

Aan de schoolpoort staan alle auto’s kriskras geparkeerd. Iedereen wil immers zo dicht mogelijk tot 
bij de ingang rijden. Ook mama baant zich een weg door de wirwar van auto’s. Eindelijk vindt ze 
een goed plekje. 

Daar is mijn beste vriend Lars. Zijn mama parkeert haar auto op de stoep. Het is een drukte van 
jewelste. Iemand rijdt vooruit, iemand anders achteruit, fi etsers rijden rakelings voorbij de auto’s. 
Ai, ai, dit loopt niet goed af! Het is een echte heksenketel.

Voor ik uitstap, trek ik mijn fl uohesje aan. Mama neemt de paraplu en zegt dat ik moet uitstappen 
aan de kant van de huizen. Het is te gevaarlijk aan de kant van het verkeer. Samen gaan we naar 
het zebrapad. Ik kijk links, rechts, links … stap even fl ink door … kijk nog eens … 
Gelukt! Ik bereik heelhuids de schoolpoort. 
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Thema 1: Schoolomgeving

1 Waar of niet waar? Zet een kruisje.

  WAAR NIET WAAR

 Ik stap uit de auto aan de kant van de huizen. Dat is veilig.

 Kinderen vinden het veilig als alle auto’s zo dicht mogelijk 

tot bij de schoolpoort rijden. 

 De kiss-and-ridestrook (soms ook zoenstrook genoemd) is 

een plaats waar ik veilig en snel kan uitstappen. 

 Ik trek mijn fl uohesje best alleen aan wanneer het regent. 

 Jelle, Lore en ik fi etsen veilig naast elkaar. 

Zo ziet iedereen ons beter fi etsen. 

 Als papa me met de auto naar school brengt, neemt hij 

nog andere kinderen mee. Zo wordt het minder druk 

aan de schoolpoort.

2 Los de rebus op. 

W+ (EI=IJ) SPR + (T=K)
-J / S=F : W+ (EI=IJ) (Z=G)

Z + 
(U=E)

(H=G) + E

VOOR + (M=B) + D

Oplossing:  
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Thema 1: Schoolomgeving

Les 2  De schoolomgeving en de anderen

1 2

43 

De school organiseert deze week een actie rond veilig parkeren. 
Ruben, Mounir en Laura vertellen erover in een interview met de schoolkrant.
Wat is jullie opdracht?
Ruben: Alle auto’s die verkeerd geparkeerd staan, geven we een rode koeiensticker. Auto’s die 

juist geparkeerd staan, krijgen een groene koeiensticker achter de ruitenwisser.
Mounir: We spreken ook mensen aan over hun gedrag in het verkeer. De juf heeft wel gezegd dat 

we beleefd moeten blijven.
Laura: Sommige ouders laten hun kinderen uit de auto stappen aan de kant van het verkeer. 

Dat is niet veilig. Als wij dat zien, vragen we of ze hun kinderen in het vervolg laten 
uitstappen aan de kant van de huizen.

Hebben jullie al mensen moeten aanspreken?
Mounir:  Gisteren zag ik een mama de straat oversteken op nog geen tien meter van het 

zebrapad. Dat is gevaarlijk en zelfs verboden. Ik heb haar gezegd dat ze de volgende 
keer beter het zebrapad neemt. Dat is veiliger, want daar ziet men je beter.

Laura:  Ik heb al heel wat ouders zien foutparkeren in de buurt van de school. Als ik er iets van 
zeg, zijn ze niet altijd even blij. Daar trek ik me niks van aan: ik blijf wél altijd vriendelijk.

Ruben:  Ik zag vanmorgen een paar pestkoppen van het zesde leerjaar met hun fi ets tussen de 
auto’s door slalommen. Dat vond ik heel gevaarlijk. Ik durfde er geen opmerking over 
maken, maar ik heb het wel tegen hun meester gezegd.

Mounir:  Onze school ligt in een zone 30. Veel ouders trekken zich daar niks van aan, heb ik 
gemerkt. De hardrijders heb ik niet kunnen aanspreken, want die waren al lang weg 
natuurlijk. Maar het is wel nuttig om binnenkort in de schoolkrant nog eens wat extra 
aandacht te schenken aan de zone 30.

Ruben:  Mijn papa parkeerde gisteren op een bushalte. Ik heb hem gezegd dat dat niet mag. Hij 
heeft de auto onmiddellijk verplaatst.

Jullie weten perfect wat er fout is. Maken jullie dan nooit fouten?
Laura:  De juf heeft ons geleerd om het goede voorbeeld te geven. Dat is heel belangrijk. Fout is 

fout, ook al doet iedereen het. Goed blijft goed, ook al doet niemand het.
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Thema 1: Schoolomgeving

1 Vul in. Kies uit: 30, zebrapad, verboden, mag niet, fluohesje.

 Kinderen zijn beter zichtbaar als ze de straat oversteken met een  aan.

 Het  bestaat uit een reeks witte strepen op de rijbaan die evenwijdig 

met de stoep lopen.

 Parkeren op een bushalte  want zo breng je de passagiers in gevaar.

 In elke schoolomgeving is de snelheid beperkt tot  km/uur.

 Oversteken naast het zebrapad is  .

2 Kleur de koe groen als de auto juist geparkeerd staat en rood als hij fout geparkeerd 
staat.

3  Zoek de zeven verschillen. 
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Thema 1: Schoolomgeving

Les 3  De schoolomgeving moet veiliger: 
 wij doen er wat aan.

Activiteit 1
 De juf/meester verdeelt 

de klas in groepjes. 
Een kwartier voor het 
einde van de schooldag 
verlaten we de school 
en gaan we de straat op. 
Dan bevinden we ons in 
de schoolomgeving.

 We verkennen in 
groepjes de buurt rond 
de school. We houden 
alles goed in de gaten: 
de schoolpoort, het 
voetpad, het zebrapad, 
de parkeerplaatsen, de 
voetgangers, de fi etsers, de ouders …

 Als we iets zien dat goed is (bv. een mama 
die de straat oversteekt op het zebrapad) 
schrijven we dat op. We doen dat ook als 
we iets zien dat fout is (bv. een papa die 
zijn auto op een bushalte parkeert).

Activiteit 2
 De politie houdt een snelheidscontrole in de 

buurt van de school. Wij mogen helpen.
 De agenten meten de snelheid van de 

voertuigen. Alle bestuurders die sneller dan 
30 km per uur rijden, zetten ze aan de kant.

 Vanaf dan is het aan ons. Wij spreken de 
bestuurders aan. We zeggen hoe snel ze 
reden en stellen vragen zoals: “Meneer, 
weet u hoe snel u reed? Waarom reed 
u te snel? Vindt u dat veilig in een 
schoolomgeving?”… Opgelet: we blijven 
beleefd en vergeten niet de bestuurders te 
bedanken voor hun begrip.

Activiteit 3
 Duid op blz. 34 en 35 de verkeerstekens 

aan die je al kent.
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Thema 1: Schoolomgeving

 In het verkeer houd ik rekening met iedereen: met de sterkere én de zwakkere weggebruikers. 
In het verkeer geldt niet het recht van de sterkste. Iedereen is evenveel waard.

 Ik stap altijd uit de auto aan de kant van de huizen.

 Ik let erop dat mijn ouders juist parkeren in de schoolomgeving.

 Ik zorg dat anderen mij altijd kunnen zien in het verkeer.

 Als ik met de fi ets rijd, draag ik een helm. Dat is veiliger.

 Als ik met de fi ets rijd, dan draag ik een fl uohesje. Zo val ik beter op in het verkeer.

 Als fi etser duid ik altijd de richting aan die ik wil uitgaan en kijk ik goed uit.

 Ik zorg dat mijn fi ets in orde is. Kapotte onderdelen laat ik zo snel mogelijk herstellen.

 Ik gedraag me in het verkeer en ik blijf altijd hoffelijk.

 Ik geef zelf het goede voorbeeld en vraag mijn ouders om hetzelfde te doen.

In dit thema heeft uw kind geleerd hoe het zich in de ruime schoolomgeving moet gedragen. 
Daarbij moet het zichzelf en het gedrag van anderen in die schoolomgeving kritisch beoordelen 
en eventueel bijsturen. U kunt uw kind daarbij helpen door erover te praten en zelf het goede 
voorbeeld te geven. Zo draagt u bij tot een veiliger en leefbaarder schoolomgeving. Heeft 
u zin om zich nog meer in te zetten voor de verkeersveiligheid in de buurt van de school? 
Word verkeersouder! Meer informatie vindt u op www.verkeerskunde.be. Praat erover met de 
schooldirecteur.

 

Bericht
voor
thuis

RIJD NIET TE SNEL!
MAX. 30 KM/UUR,

DAN RED IK HET WEL.

Ik
onthoud
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