
OP VERKENNING IN HET VERKEER6

Ietsie-bietsie-fietsie (en plietsie)LES 3

 leer ik me op een milieuvriendelijke manier verplaatsen. 
 leer ik op een veilige manier links en rechts afslaan. 
 leer ik wat de kenmerken van prioritaire voertuigen zijn. 
 leer ik de voorrangsregel voor prioritaire voertuigen.

In deze les ...

Verplaatsingen naar school 

a  Hoe kwam je de voorbije dagen naar school? 
  - Noteer de datums. Begin vandaag en ga drie schooldagen terug in de tijd. 
  - Kleur het vakje onder de datum groen telkens je op een milieuvriendelijke manier naar 
  school kwam.
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b  Wat is je doel voor de volgende schooldagen? 
  - Noteer de datums. Ga drie schooldagen vooruit in de tijd.
  - Kleur het vakje onder de datum groen als je op een milieuvriendelijke manier naar school  
  wilt komen. 

Mijn observator vond het:         niet goed         goed         heel goed. 

Opmerkingen: 

Deze situatie kwam  keer aan bod.

 Ik deed het   .

Deze situatie kwam  keer aan bod.

 Ik deed het   .

 = niet goed     = goed

rechts afslaan links afslaan

datum

vandaag

datum

vandaag

Fietsparcours

a  Geef je themaschrift aan je observator en laat de observatiefiche invullen.
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LES 3  Ietsie-bietsie-fietsie (en plietsie) 7

Vul de tekst aan.3

Wat heb je vandaag geleerd? Vul in.  

Als je links wilt afslaan,  je altijd eerst .  

Verleen indien nodig voorrang aan rechts.

Steek daarna je  uit. 

Maak een wijde bocht met twee handen aan het , zodat je aan de 

 in de volgende straat uitkomt.
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Ik fiets ...      

Mijn evenwicht op de fiets is ...     

Over mijn schouder kijken lukt ...     

Mijn arm uitsteken lukt ...      

Een bocht goed nemen lukt ...     

b  Zelfevaluatie: kleur wat voor jou past.

       helemaal niet goed        heel goed

Prioritaire voertuigen, bv.  , ,  

hebben een  en een .

Het  mag gebruikt worden bij elke opdracht, maar zonder 

 heeft het voertuig geen voorrang. 

De  mag enkel gebruikt worden wanneer het prioritaire voertuig 

een dringende opdracht uitvoert.

Bij verkeerslichten mag het prioritaire voertuig dat de sirene en het zwaailicht gebruikt het 

rode licht voorbijrijden, maar pas nadat  

het eerst .

Prioritaire voertuigen hebben altijd 

.  Als bestuurder of 

 moet je ze altijd 

doorlaten. 
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"Met de benenwagen", zei m’n oma altijd.LES 4

 pas ik de verkeersregels voor voetgangers toe.
 leg ik te voet een omloop in de schoolomgeving veilig en foutloos af.

In deze les ...

Oversteeksituaties

a Bekijk en bespreek het schema met oversteeksituaties.
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Stop Stop Stop

kijklijn

Stop

met zebrapad zonder 
zebrapad

op een 
kruispunt

tussen 
geparkeerde 

auto’s

Maak  
oogcontact.

Kies een plaats 
waar je voldoende 

zicht hebt. 

Kijk ook naar het 
verkeer voor en 

achter je.

Kijk of er een 
bestuurder  

in de auto zit.

Stop aan de stoeprand  
en kijk goed naar links en rechts  

of er geen verkeer komt. 

Stop aan  
de kijklijn.

Steek recht over  
als de rijbaan veilig is. 

Kijk in het midden van de rijbaan  
opnieuw goed naar links en rechts. 

Stap goed door,  
maar ren niet!

b Kruis aan wat je van het schema vindt. 

 Ik vind het schema:   duidelijk      onduidelijk. 
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Lees de opgave en duid het juiste antwoord aan.

Tip: gebruik het internet om de antwoorden te vinden.

a Je bent verplicht een zebrapad te gebruiken als het binnen ... ligt.

  de vijftig meter

  de dertig meter

  de twintig meter

b Andere weggebruikers ... voorrang verlenen aan voetgangers die op een zebrapad willen 
oversteken.

  kunnen als ze willen

  mogen

  moeten 

c Wat betekent dit verkeerslicht? 

  Alle fietsers mogen tegelijk oversteken. 

  Alle fietsers mogen oversteken, maar voetgangers moeten  
  wachten. 

  Alle voetgangers en fietsers mogen tegelijk oversteken.
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Kruis aan wat je in deze les hebt gedaan.

 Ik stak over op een zebrapad.

 Ik stak over aan een kruispunt.

 Ik ken de stappen die je bij het oversteken gebruikt.

 Ik stak over tussen geparkeerde auto’s.

 Ik weet hoe belangrijk het is oogcontact te maken met andere weggebruikers.
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Teken een gevleugeld zebrapad.3

Heb je alles gedaan? Vraag dan het puzzelblad aan de juf of meester en ga ermee aan de slag.


