
OP VERKENNING IN HET VERKEER6

Straten rond de schoolLES 3

 leer ik de straten rond de school kennen.
 leer ik op welke plaats in de straat ik het veiligst kan stappen. 
 leer ik gebruikmaken van de voor mij bestemde voorzieningen op de openbare weg. 
 denk ik na over een veilige schoolroute.

In deze les ...

Leerwandeling

a Kleef de kaart van de schoolomgeving in het kader. 
b Duid de wandelroute met blauw op de kaart aan.
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LES 3  Straten rond de school 7

Stratenonderzoek

a Noteer de namen van de straten die je tegenkwam op de wandelroute.
b Zet de nummers op de kaart bij opdracht 1.
c Kruis aan wat aanwezig is en markeer de veiligste plaats om te stappen. 
d Noteer waar je op moet letten.

Nr. Straatnaam Wat is aanwezig? Waar moet je op letten? 

1
 

 een voetpad
 een fietspad
 een berm
 niets

 

2
 

 een voetpad
 een fietspad
 een berm
 niets

 

3
 

 een voetpad
 een fietspad
 een berm
 niets

 

4
 

 een voetpad
 een fietspad
 een berm
 niets

 

5
 

 een voetpad
 een fietspad
 een berm
 niets

 

6
 

 een voetpad
 een fietspad
 een berm
 niets

 

7
 

 een voetpad
 een fietspad
 een berm
 niets
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Hoe ga jij naar school? 

a Kruis aan wat past. 

 Ik ga:     te voet     met de fiets     met de auto 

b Pencil-Alt Duid indien mogelijk jouw schoolroute op de kaart aan. 
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OP VERKENNING IN HET VERKEER8

Safety firstLES 4

 leer ik hoe ik als weggebruiker goed zichtbaar kan zijn in het verkeer. 
 leer ik zelf mijn fiets controleren op een veilige en reglementaire uitrusting. 

In deze les ...

Noteer de woorden op de juiste plaats bij de fiets.

wit of geel voorlicht, rood achterlicht, witte reflector, rode reflector, reflectoren in de pedalen,  
oranje reflectoren in de wielen, voorrem, achterrem, bel, reflecterende strook

1

Zien en gezien worden! 
a Hoeveel kwetsbare weggebruikers tel je in het filmpje (voetgangers, steppers, skaters,  
 fietsers …)? Kruis telkens een fiets aan als je er één ziet. 
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 Ik zag  kwetsbare weggebruikers in het filmpje.

‘s Nachts of als het zicht beperkt is tot 200 meter, moet je fiets verlicht zijn. Vooraan moet  
je een wit of geel licht hebben en achteraan een rood. Die lichten mag je zowel op je fiets  
als op jezelf vastmaken. Het mogen vaste lichten of knipperlichten zijn. 

! 



LES 4  Safety first 9

Wat kun jij nog doen om een veiligere fietser te worden?

-  

- 
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Fietscontrole! Duid aan: 

times Dit is niet in orde. times Dit is in orde. 

Onderdeel Controle Onderdeel Controle

wit werkend voorlicht rode reflector achteraan*

rood werkend achterlicht reflectoren in de wielen*

werkende rem vooraan* reflectoren in de pedalen*

werkende rem achteraan* werkende bel*

witte reflector vooraan* banden (spanning)
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Waarop moet je letten als je een fietshelm koopt? 
De fietshelm: 

1 

2 

3 

4 

5 

4

Maak de fietser zichtbaarder. Ontwerp een outfit en pimp zijn fiets.3

* Verplicht om overdag te fietsen.

Mijn ouders hebben de controlefiche bekeken en laten eventuele herstellingen uitvoeren.   

 Ja  Datum:    Handtekening: 


