
Thema 2: Openbaar vervoer

Les 1  Gebruik van het openbaar vervoer 
 in mijn omgeving

Openbaar vervoer

Liefste dagboek,

Vandaag hebben we met de klas een drukke stad bezocht. Aan de bushalte bij de school stapten 
we op een lijnbus. De vriendelijke buschauffeur bracht ons in een mum van tijd naar de rand van 
de stad. Daar daalden we de trappen af naar het ondergrondse metrostation. We moesten heel 
snel zijn om nog op tijd de metro te halen. Ik wist niet dat die deuren zo snel sluiten! Ik zat er 
bijna met mijn jas tussen! Na enkele minuten kwamen we in het centrum aan. Wat een drukte! 
Er reden auto’s, trams en trolleybussen. Dat zijn rare bussen die aan de bovenkant vasthangen 
met draden zoals bij een tram, maar die niet op sporen rijden. Een helikopter cirkelde door de 
lucht, een ziekenwagen scheurde loeiend door de hoofdstraat, een vliegtuig kwam bulderend 
overgevlogen, … wat een lawaai! In de namiddag brachten we een bezoek aan de haven. Mijn 
mond viel open van verbazing. Er lagen boten aangemeerd en enkele prachtige grote schepen. In 
de verte zagen we een veerboot. Die brengt mensen van de ene oever naar de andere. Na het 
bezoek aan de haven keerden we terug naar school. We maakten daarvoor gebruik van de belbus. 
Meester David had die gebeld. We moesten even wachten aan de halte, maar de bus was er al 
heel gauw. Even later stonden we terug op de speelplaats. In de klas konden we napraten over 
onze ervaringen met het openbaar vervoer. Sarah vertelde dat haar oma elke zondag een taxi 
neemt om haar zus aan zee te gaan bezoeken. Die taxi pikt haar op aan haar eigen huis. Dat is 
handig, zeg! Jasper vertelde dat zijn papa op de luchthaven werkt. Hij is piloot. Meester David zei 
dat we bij de volgende uitstap misschien de luchthaven kunnen bezoeken. Cool, hé!?
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Thema 2: Openbaar vervoer

1 Zet het cijfer van het voertuig op de juiste plaats in de collage.
1 taxi - 2 veerboot - 3 lijnbus - 4 vliegtuig - 5 trolley - 6 trein - 7 tram - 8 metro

2 Wie gaat met welk voertuig op stap?  
Ga telkens met een andere kleur over de lijn. 
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Thema 2: Openbaar vervoer

Les 2  Voordelen van trein, tram en bus

Recept om (er een) soep (van) te maken

Ingrediënten

 een lijnbus  weinig bushaltes
 onveiligheid voor de chauffeur  weinig fi etsstallingen
 massa’s mensen  vertraging

Bereidingswijze

 Neem een eetlepel leerlingen. Stop die één voor één in een lijnbus.
 Rijd rustig naar de volgende halte. Let wel op dat de chauffeur zich niet laat afl eiden door een 

bende lachende en roepende tieners.
 Doe er een snuifje druk verkeer bij en roer stevig, tot er een fi le ontstaat.
 Ga vlak naast de buschauffeur staan en probeer hem af te leiden.
 Zet een paar gehaaste leerlingen bij de volgende halte. Eén van hen raakt zijn fi ets nergens 

kwijt, want er zijn te weinig fi etsstallingen. Neem die leerling apart en laat die even koken. 
Stop hem, als hij gaar is, samen met de anderen in de bus.

 Voeg vervolgens drie eetlepels uitlaatgassen toe en laat het geheel goed stoven.
 Kruid alles met een groepje bejaarden dat te ver van de bushalte woont en laat hen nog even 

doorkoken.
 Werk het geheel af met een toefje verkeersagressie.
 De soep is klaar om gegeten te worden.
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1 In het recept maakten we kennis met de nadelen van het openbaar vervoer. Er 
zijn ook heel wat voordelen. Vul de woorden in op de juiste plaats. Kies uit: auto, 
in de file, veel sneller, minder auto’s, minder luchtvervuiling, met velen samen, 
gebruiksvriendelijk.

 Wie met het vliegtuig reist, is  op zijn bestemming.

 Een  is duur: eerst moet je veel geld neertellen om hem 

te kopen, daarna betaal je je blauw aan benzine.

 De belbus is , want hij rijdt op verzoek in dunbevolkte gebieden.

 Wie de trein, de metro of het vliegtuig neemt, staat nooit  .

 Op de trein, de tram of de bus reis je  . Dat is gezelliger dan alleen.

 Als meer mensen het openbaar vervoer gebruiken, rijden er  

rond. Zo is er veel  . Dat is gezonder.

2 Hoe wordt een bushalte op de rijbaan aangeduid? Omcirkel het juiste antwoord.
 

 

3 Vul het kruiswoordraadsel in.  
1. een plaats waar treinen stoppen 
- 2. een bestuurder van een vliegtuig 
- 3. minder met de auto en meer 
met de bus rijden is goed voor het ... 
- 4. een reis met de trein is een ... 
- 5. een vaartuig, dat voertuigen en 
voetgangers overzet, waar geen brug is 
- 6. een synoniem voor treinbestuurder 
- 7. een wiel draait om een ... - 8. een 
bus die langs een kabel rijdt zoals een 
tram, maar dan niet op sporen - 9. een 
toestel dat bestuurd wordt door een 
piloot - 10. een bus die op verzoek 
rijdt - 11. spoorvoertuig in sommige 
steden en aan de kust - 12. een groot 
vliegveld met verkeerstoren - 13. een 
ondergrondse spoorweg - 14. een plaats 
waar een bus of tram stopt - 15. een 
ander woord voor vrachtwagen

Wat lees je van boven naar onder? 
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