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Thema 1: Schoolomgeving

Les 1  Mijn verplaatsingen, mijn routes

Schoolomgeving

21 

Het is verkeersweek op school. Vier leerlingen van de zesde klas vertellen tijdens een klasgesprek 
met meester Dirk over gevaarlijke verkeerssituaties in de schoolomgeving.
Lisa:  Op weg naar de muziekacademie moet ik een drukke steenweg over fi etsen. Als ik de 

kortste weg zou kiezen, moet ik de steenweg dwarsen op het kruispunt met de Boomstraat. 
Maar van mijn papa moet ik omrijden langs de Appelstraat en daar de steenweg dwarsen 
aan het kruispunt met verkeerslichten. Dat is iets verder, maar veel veiliger!

Milan:  Normaal gezien neem ik de fi ets naar de tekenacademie. Maar ’s woensdags ga ik te voet, 
want dan vertrek ik van bij mijn oma. Dan is het nog maar een korte wandeling: de straat 
uit, langs het gemeentelijk zwembad en dan ben ik er al. Toch is het vaak een hachelijke 
onderneming. Aan het zwembad parkeren veel auto’s op het trottoir en moet ik op de 
rijbaan lopen.

Meester Dirk:  Milan, het zijn niet de auto’s maar de bestuurders die op het trottoir parkeren. Zij zijn te 
gehaast of te lui om een parkeerplaats te zoeken in de buurt van het zwembad.

Emma:  Soms zou ik toch wel eens aan die bestuurders willen vragen of wij, voetgangers, ook nog 
meetellen. Toen ik vorige zondag naar de scouts ging, wou ik de straat oversteken op het 
zebrapad. Pff, ik heb daar wel tien minuten staan wachten. Geen enkele auto wilde even 
stoppen. Ergerlijk!

Meester Dirk: Emma, je hoeft je niet te ergeren aan de auto’s. Het zijn de bestuurders die niet 
willen stoppen.

Driss:  Als ik naar de basketbaltraining fi ets, sta ik vaak voor het rode licht op een heel druk 
kruispunt. Er is daar een opstelvak voor fi etsers, maar meer dan eens rijden de auto’s tot in 
het vak en is voor mij geen plaats meer. Dat vind ik niet fi jn!

Meester Dirk:  Driss, nu zeg je het weer fout. Het …
Lisa, Milan, Emma en Driss:  … zijn niet de auto’s die fouten maken, maar de bestuurders.
Allen:  Hahaha …
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Thema 1: Schoolomgeving

1 Beschrijf een route die jij ten minste één keer per week te voet of met de fiets aflegt, bv. 
naar de sportclub, de jeugdbeweging, de academie, je oom en tante …, aan de hand van 
deze vragen.

 Welke afstand moet je afl eggen?

 Hoe lang ben je onderweg?

 Langs hoeveel straten moet je stappen/fi etsen?

 Welke zijn de drukste straten?

 Hoeveel kruispunten moet je over?

 Zijn die kruispunten beveiligd met verkeerslichten?

 Welke problemen of knelpunten kom je onderweg tegen?

2 Los de rebus op. 

 Oplossing: 
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Thema 1: Schoolomgeving

 Les 2  De route naar de middelbare school

1 2
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Liefste dagboek,

Vandaag was het een regendag. Papa bracht me met de auto naar school. We waren nog niet goed 
vertrokken of hij ging al in de fout. Zonder te kijken schoot hij de rijbaan op, want we waren al wat 
aan de late kant. Dat had hij niet mogen doen. Een bestuurder die van rechts kwam, moest bruusk 
remmen en miste papa’s auto op een haar na. De man schreeuwde een paar lelijke woorden naar 
papa. Ik zakte bijna door de grond van schaamte, want hij had nog gelijk ook: papa had voorrang 
moeten geven. Even later kwamen we aan de school. Papa zette me af aan de overkant. Ik liep 
naar het zebrapad en wilde net de straat oversteken, toen ik in een groep leerlingen van het 
vijfde middelbaar terechtkwam. Met veel geduw en getrek bereikte ik de overkant van de straat. 
Ik voelde me wel heel erg klein tussen al die grote jongens. Het ergste moest nog komen. Op de 
speelplaats besefte ik opeens dat ik mijn schooltas thuis had vergeten. Ik zag mijn vriend Thomas op 
de speelplaats en vertelde hem wat er aan de hand was. Toen kwam hij op het idee om terug naar 
huis te fi etsen. De bui was toch over. We renden naar het fi etsenrek en leenden twee fi etsen. We 
scheurden als twee gekken door de straat. Aan de bushalte zagen we Jasper en Robbe stoere praat 
verkopen aan de meisjes. Ze balanceerden op de rand van de stoep. Hoe dom! Als ze zelfs maar even 
uit evenwicht waren geraakt, waren ze onder een auto beland. Zou ik ook zo worden als ik volgend 
jaar naar het middelbaar ga? Hopelijk niet! We raceten voorbij een bord met de naam van onze 
gemeente erop en een rode streep erdoor. Vanaf daar reden we niet meer in de bebouwde kom. Wat 
verderop stond een vent in het midden van de straat. Hij liet enkele kinderen oversteken. Om zijn 
arm droeg hij een driekleurige band. Hij had ook een felgekleurd vestje aan met daarop ‘gemachtigd 
opzichter’. Ik mag niet vergeten te vragen aan mama of papa wat dat precies is. Eindelijk kwamen we 
aan bij mijn huis. Ik belde aan en … (ring-ring-ring-ring) Ik word wakker van het gerinkel van mijn 
wekker. Het was allemaal maar een droom.
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Thema 1: Schoolomgeving

1 Verbind elk verkeersbord met de bijpassende zin.

 Begin van een bebouwde kom.

 Einde van een erf of woonerf.

 Opstelvak voor fi etsers en 
bestuurders van tweewielige 
bromfi etsen.

 Verkeersbord dat pijlen op de 
rijbaan aankondigt en de keuze van 
een rijstrook voorschrijft.

 Einde van een bebouwde kom.

 Deel van de openbare weg 
voorbehouden voor het verkeer van 
voetgangers en fi etsers.

 Begin van een erf of woonerf.

2 Welk verkeersbord hoort thuis in 
deze tekening? Kies uit de borden 
van de vorige oefening. Teken 
het op de voorziene plaats in de 
tekening.

3 Zoek de 6 verschillen. 
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Thema 1: Schoolomgeving

Les 3  We verkennen de nieuwe schoolroute.

Activiteit 1
 We komen allemaal met 

de fi ets naar school, 
want vandaag rijden we 
onder politiebegeleiding 
de route naar de 
(dichtstbijzijnde) 
middelbare school.

 We verzamelen op de 
speelplaats en vormen 
een fi etsrij.

 We rijden de school uit. 
Voor- en achteraan de 
fi etsrij rijdt een agent.

 De agenten houden 
onderweg halt op gevaarlijke plaatsen. Daar leggen ze telkens uit hoe we ons moeten gedragen. 
Bijvoorbeeld: op gevaarlijke kruispunten, op smalle fi etspaden, in drukke straten zonder fi etspad ...

Activiteit 2
De klas organiseert acties 
om de schoolomgeving te 
verbeteren en veiliger te 
maken.
Bijvoorbeeld:

 We verkleden ons als 
sandwichmannen en 
vatten post voor de 
ingang van de school.

 We organiseren een actie 
‘Veilig naar school’.

Activiteit 3
Duid op blz. 34 en 35 de verkeerstekens aan die je al kent.
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Thema 1: Schoolomgeving

 De weg naar de middelbare school is nieuw voor mij en dat kan voor problemen zorgen.

 Ik moet dus goed oefenen, ook tijdens de grote vakantie. Eventueel vraag ik aan papa en/of 
mama of ze samen met mij willen oefenen. Zo kan ik volgend schooljaar goed voorbereid naar de 
middelbare school vertrekken.

 Ik gedraag me altijd veilig onderweg. Papa en/of mama mogen mijn gedrag in het verkeer gerust 
controleren.

Nu is uw kind nog de oudste van de school. Maar straks wordt het weer de jongste en moet het 
zijn plan leren trekken in de middelbare school. Zodra u een school heeft gekozen, kunt u beginnen 
nadenken over hoe uw zoon of dochter zich naar die school zal verplaatsen. Als u niet veraf woont, 
ligt het voor de hand dat uw kind te voet of met de fi ets gaat. Woont u wel veraf, kunt u overwegen 
om uw kind met het openbaar vervoer naar school te laten gaan. Fietsen is ook een optie, vooral 
als uw kind samen met vriendjes kan rijden. Welke verplaatsingswijze u ook kiest, zorg ervoor dat 
u de route tijdens de grote vakantie samen met uw kind inoefent. Vooral (gevaarlijke) kruispunten 
verdienen aandacht. Controleer of uw kind uw goede raad opvolgt. 

SAMEN VERKENNEN WE
DE WEG NAAR

DE MIDDELBARE SCHOOL.

SAMEN VERKENNEN WE

Ik
onthoud

Bericht
voor
thuis
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