
Thema 2: Openbaar vervoer

Les 1  Vormen van openbaar vervoer

Openbaar vervoer

Dieter, de vliegende reporter van Radio Wegwijzer, gaat vandaag op zoek naar gebruikers van het openbaar 
vervoer. Hij schotelt ze telkens drie vragen voor: “Waar ga je naartoe? Op welke manier? Waarom?”
De familie Van Besauw (Jorn en Sabine en hun tweeling Tijs en Lena) uit Poperinge: “Wij nemen 
straks de hogesnelheidstrein naar het zuiden van Frankrijk. Reizen met de hst is een leuke, relaxte 
manier van reizen.”
Mariette Vanhooydonck (72) uit Bilzen: “Ik ga op bezoek bij mijn kleindochter in de Ardennen. Vorig 
jaar hebben we onze auto moeten wegdoen, want mijn man is niet meer goed te been. Sindsdien 
nemen we de trein.”
Yousef Ali (7) uit Borgerhout: “Elk jaar tijdens de grote vakantie nemen we met het ganse gezin 
het vliegtuig naar Marokko. We bezoeken er de familie van mijn ouders, die allebei in Marokko zijn 
geboren.”
Fatih Yilmaz (32) uit Leuven: “Ik rij met de trein naar mijn werk. Ik stap af in het centraal station van 
Brussel en ik neem de metro tot aan mijn kantoor.”
Eva Devolder (17) en Brahim Dekeizer (19) uit Deinze: “Wij wachten op de bus om in Gent te gaan 
shoppen. Dat is gemakkelijk.”
Denise Callens (68) uit Erembodegem: “Elke zaterdag ga ik met de belbus naar het centrum van 
Aalst om de kleinkinderen te bezoeken.”
Sofi e Deveuster (22) uit Grimbergen: “Tijdens de paasvakantie bezoek ik enkele vriendinnen in 
Engeland. Ik neem daarvoor de overzetboot vanuit Oostende.”
Anouk Huybrechts (14) uit Antwerpen: “Ik ben heel blij dat er in Antwerpen veel trams en bussen 
rijden. Zo raak ik makkelijk op school, op de academie en bij mijn vriendinnen.”
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Thema 2: Openbaar vervoer

1 Vul in. Kies uit: autosnelwegen, hst, luchthaven, treinen, haven, belbus.

 De  is de hogesnelheidstrein, ook bekend onder zijn Franse naam 

TGV. Hij haalt een maximumsnelheid van om en bij de 300 km per uur.

 In dunbevolkte gebieden zijn er weinig of geen vaste buslijnen, maar je kunt er wel de 

 nemen.

 Zeebrugge heeft een  van waaruit dagelijks een overzetboot richting 

Engeland vertrekt.

 Onze nationale  ligt in Zaventem.

 Voor een veiliger en sneller autoverkeer worden  aangelegd. 

Wanneer daar een ongeval gebeurt, ontstaan er enorme fi les.

2 Rangschik van traag naar snel: trein, tram, vliegtuig, autobus, fiets, auto, te voet.
traag     snel

 / / / / / /

3 Neem je de vervoermiddelen voor korte of lange afstanden?

 het vliegtuig    de tram 

 de hst    de fi ets  

 de autobus 

4 Kies uit het openbaar vervoeraanbod.

Ik woon in … Ik wil naar … Afstand Ik neem …

Desselgem Waregem 8 km

Brussel Parijs 293 km

Zaventem Brugge 110 km

Kortrijk-Noord Kortrijk-Zuid 3 km

Ik woon in … Ik kan kiezen uit …

Gent

Brussel

Ooigem (deelgem. v. Wielsbeke, W-Vl.)

Oostende

 
5 Noem twee verschillende manieren om met het openbaar vervoer naar Londen te reizen. 

6 Schrap wat niet past. 
 Wat rijdt op straat?  de trein / de auto / de fi ets / de vrachtwagen / het vliegtuig / de tram
 Wat rijdt in een eigen bedding?  de trein / de auto / de fi ets / de hst / het schip / de tram
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Les 2  Vormen van gemeenschappelijk vervoer

Maandagmorgen, 15 mei. 115 kleuters uit Oostrozebeke staan klaar om op schoolreis te vertrekken. 

Allemaal gepakt en gezakt en een rood petje op het hoofd, want het belooft een zonnige dag te 

worden. Ze gaan naar een speelparadijs in Brugge, met wel twaalf verschillende speeltuinen. Ze 

hebben er erg lang naar uitgekeken, maar eindelijk is het zover.

De kleuters stappen de bus op. Als iedereen een plaatsje heeft gevonden, kan de reis beginnen. De 

meeste kinderen hebben nog nooit eerder met een autocar gereisd. Ze vinden het allemaal fantastisch. 

Onderweg vertelt de chauffeur aan de juf dat hij meestal arbeiders naar de fabriek vervoert. Morgen 

staat er iets speciaals op het programma: dan brengt hij de plaatselijke voetbalhelden naar een 

belangrijke wedstrijd. In de vakantie rijdt hij met toeristen naar Spanje. De juf is onder de indruk.

Na een uurtje komen de kleuters aan in Brugge. Ze werken snel hun tienuurtje naar binnen en dan 

is het zover: spelen, spelen en nog eens spelen. Enkel tijdens de middag nemen ze even rust om hun 

boterhammen op te eten. Aan het eind van de dag stappen ze allemaal moe maar tevreden op de 

bus. Als ze een uurtje later aan de schoolpoort arriveren, zijn veel kleuters reeds in dromenland. Hun 

mama’s en papa’s tillen ze voorzichtig uit de bus en gaan snel naar huis.
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1 Je wilt met de jeugdbeweging naar Brussel. Hoe reis je het best?

2 De voetbalploeg gaat op uitstap naar Parijs. Hoe reist de ploeg het best?

3 Wat hoort bij elkaar? Maak zinnen door een lijn te trekken.

 

 

 

 

 

 

 

4 Zoek het woord. Je krijgt telkens een tip. De eerste letters van elk woord 
vormen samen de oplossing.

 Zintuig waarmee men proeft   

 Vrucht van een appelboom   

 Geen juf, maar een …    

 Als de zee zich terugtrekt, is het …   

 Het tegenovergestelde van altijd 

 Hiermee kun je luisteren    

 Ja of …      

 Welk cijfer komt net voor vier?   

 Ronde groene peulvrucht    

 Synoniem voor snel    

 Komt uit de kraan     

 Koppig dier     

 Kleur van het gras    
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Les 3  We gebruiken het openbaar 
 en gemeenschappelijk vervoer.

Activiteit 1

Praat met de juf/meester en je klasgenootjes over wat je ziet op de foto’s.
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Activiteit 2

 Houd gedurende een maand een dagboek bij van het gebruik van openbaar en gemeenschappelijk 
vervoer binnen jouw gezin.

 Schrijf voor alle leden van je gezin op waar en wanneer ze gebruik maken van openbaar en 
gemeenschappelijk vervoer.

 Vergeet niet ook de schooluitstappen in te vullen.
 Een voorbeeld:

OPENBAAR VERVOER GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER

het station en reist per trein naar zijn 
werk in Brussel

het stadscentrum

Antwerpen met de chiro; de leiding 
reserveerde voor de uitstap bij de NMBS 
een aparte treinwagon

in Hasselt

mee met tante Karin naar de bioscoop

Clouseau

ik rij met Anissa en Ajoub mee naar de 
muziekacademie

Activiteit 3

Duid op blz. 34 en 35 de verkeerstekens aan die je al kent.

12



Thema 2: Openbaar vervoer

 Ik ken het verschil tussen openbaar en gemeenschappelijk vervoer.

 Ik kan voorbeelden van openbaar vervoer opsommen: een lijnbus, een tram, een trein, een belbus, 
een metro, een trolleybus, een boot, een lijnvliegtuig.

 Ik kan voorbeelden van gemeenschappelijk vervoer opsommen: een schoolbus, een autocar, een 
fabrieksbus, carpooling, een chartervliegtuig.

 Ik verkies deze vervoermiddelen boven het gebruik van de auto.

 Ik kan de voordelen van openbaar en gemeenschappelijk vervoer opsommen:

Uw kind heeft in dit thema geleerd over openbaar en gemeenschappelijk vervoer. Het begrijpt 
dat individueel vervoer erg belastend is voor milieu en gezondheid en dat het zo niet verder 
kan. Openbaar vervoer en gemeenschappelijk vervoer bieden een uitweg: ze leiden tot minder 
luchtvervuiling, minder lawaai, een leefbare schoolomgeving, minder hoestende kleuters, minder 
parkeerproblemen, tijdwinst, soms geldwinst … Stimuleer uw kind om voortaan vaker samen te 
rijden en zich minder individueel te verplaatsen.

SAMEN RIJDEN

SPAART

TIJD, BRANDSTOF EN CENTEN!

Ik
onthoud

Bericht
voor
thuis
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