
Thema 2: Openbaar vervoer

Les 1  Bussen en trams van De Lijn

Openbaar vervoer

Het is heel vroeg in de ochtend. Ik sta op perron twee in het station van Leuven. 
Allerlei gedachten spoken door mijn hoofd. Sta ik hier wel goed? Ik heb nog 
geen ticket. Oei, het loket is nog niet open. Wat moet ik nu doen? Een oudere 
dame legt haar hand op mijn arm en vraagt: “Is alles in orde? Je ziet zo bleek?” 
Ik vertel haar wat er op mijn lever ligt. De dame lacht en zegt: “Maak je geen 
zorgen. Over twee minuten kun je een ticket kopen. Dan gaan de loketten 
open.” Oef, er valt een last van mijn schouders. Het is de eerste keer dat ik 
alleen de trein neem. Ik ga logeren bij tante Fie en oom Gert in Tienen.
Ik loop naar de stationshal. De loketten gaan inderdaad open. Hoe moet ik een kaartje kopen?, 
vraag ik me af terwijl ik naar het eerste loket loop. De loketbediende kijkt me onderzoekend aan en 
vraagt: “Hoe kan ik je helpen, meisje?” Ik weet eerst niet goed wat ik moet zeggen. “Euh, ik wil, 
euh”, stamel ik. “Een kaartje voor een treinrit tot in Tienen.” Eindelijk! Het is eruit. Maar voor ik het 
goed en wel besef, stelt de loketbediende opnieuw een moeilijke vraag. “Enkele reis of heen en 
terug?” Geen idee, maar ik antwoord: “Enkele reis, denk ik.” De loketbediende ziet de vertwijfeling op 
mijn gezicht en zegt: “Ik zal je even helpen. Keer je vandaag nog terug naar Leuven of kom je op een 
andere dag terug?” “Ik ga pas overmorgen naar huis”, zeg ik. “Dan neem je een ticket enkele reis. Dat 
wil zeggen dat je naar je bestemming reist, maar niet op dezelfde dag terugkeert.” Nu snap ik het. Ik 
betaal het kaartje en haast me naar het perron. Net op tijd, want de trein komt eraan.
Ik stap op en zie de oudere dame zitten. Ze wuift naar me en nodigt me uit om naast haar plaats te 
nemen. “Is het je gelukt een kaartje te kopen?”, vraagt ze bezorgd. Ik knik en bedank haar voor de 
hulp. Misschien kan ik haar nog iets vragen, schiet me plots te binnen. Straks in Tienen moet ik de bus 
nemen. Zou ik om uitleg durven vragen? Of zou ze het zelf niet weten? Ik waag mijn kans, besluit ik. 
“Als je het station van Tienen verlaat, zoek je eerst de bushalte. Welke bus moet je nemen?”. “Bus 
390”. “Dat is toevallig. Ik moet dezelfde richting uit. Volg me straks maar.”
Een kwartier later bereiken we het station van Tienen. Ik help de dame uitstappen, want de trapjes 
van de trein zijn verraderlijk steil. We lopen naar de halte van bus 390 en bekijken het uurrooster. Om 
het halfuur stopt er een bus, telkens een kwartier voor en na het uur. Nu is het zeven uur. We moeten 
nog een kwartiertje wachten. Ah, daar is de bus. Ik laat de oudere dame eerst opstappen. Ik merk 
dat ze haar biljet in een geel toestel stopt. Ze duwt op een knop en het biljet komt er weer uit. Dan 
is het mijn beurt. Ik stap op … Even staat de tijd stil: vooraan in de bus zit een knappe jongen. Mijn 
ogen kruisen zijn blik. Ik word rood tot achter mijn oren. “Jongedame? Jongedame?” Plots dringt het 
tot me door dat de buschauffeur al een poos tegen me praat. “Euh, ja, ik moet meerijden tot aan de 
Houtemstraat”, zeg ik snel. “Oké, een ticketje tot aan de Houtemstraat. Dat is dan 1,5 euro.” Ik reken 
af en neem het biljet aan. Ik loop ermee naar het gele toestel, maar de bestuurder roept nog net op 
tijd: “Je hoeft het niet te ontwaarden, hoor. Dat heb ik al gedaan.” Hij lacht en werpt een knipoog. Ik 
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voel me opnieuw rood worden en laat tot overmaat van ramp mijn biljet vallen. Nog voor ik me kan 
bukken, raapt de knappe jongen het ticket op. “Alsjeblief”, zegt hij glimlachend. En ja hoor, voor de 
derde keer word ik rood tot achter mijn oren. Als we bijna aan de Houtemstraat zijn, druk ik op de bel. 
Ik wuif nog naar de oudere dame en stap uit. “Mag ik een stukje met je meelopen?”, hoor ik achter 
me. Het is die knappe jongen van op de bus. Hij moet dezelfde kant op als ik. Meer nog, hij blijkt de 
buurjongen te zijn van tante Fie en oom Gert. Wat een fi jn toeval! Ik denk dat ik maar eens wat vaker 
ga logeren bij mijn oom en tante in Tienen …

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

In een Lijnwinkel  dat er extra bussen rijden.

Op sommige plaatsen kan ik een biljet  vind ik veel informatie over prijzen.

Jongeren die elke dag 
met de bus naar school gaan 

 bepaalt de prijs van het biljet.

Tijdens de piekuren zorgt De Lijn ervoor  hoe meer ik moet betalen.

Ik raadpleeg een haltelijst  maar stoppen enkel aan haltes.

Het aantal zones van mijn rit  uit een automaat halen.

Hoe verder ik rijd, 
 geeft een bediende mij 
informatie over De Lijn.

De dienstregeling is anders in het weekend  om te zien waar ik kan op- en afstappen.

In tarievenfolders van De Lijn 
 gelede bussen, ook wel 

harmonicabussen genoemd.

De kusttram vervoert 
elke zomer miljoenen reizigers 

 nemen het best een abonnement.

Belbussen rijden op vraag van de klant,  organiseert De Lijn evenementenvervoer.

Op drukke lijnen rijden  dan op weekdagen.

Bij grote beurzen, concerten en festivals  tussen De Panne en Knokke.

2 Welke boodschap kun je hier ontcijferen? 

 Oplossing: 
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Les 2  Een uitstap voorbereiden

Yousra en Ajoub gaan voor de eerste keer alleen naar de stad. 
Hun oma is vandaag jarig. Ze wordt 68 jaar. Om dat te vieren, 
heeft ze haar kleinkinderen uitgenodigd voor een gezellige 
spelletjesnamiddag. Oma verwacht hen rond halféén.
Yousra: Ajoub, weet jij hoe we het best naar oma gaan? Te 

voet kan niet. Dat is veel te ver. Met de fi ets gaat 
wel, maar dat vind ik te vermoeiend.

Ajoub:  Meen je dat nu? Ik fi ets juist heel graag. Het is toch maar 13 km?
Yousra:  Maar straks nog eens 13 km terug naar huis. Ik heb daar totaal geen zin in. Als we nu eens 

de bus zouden nemen?
Ajoub:  Tof! Dat wordt een avontuur, want ik heb nog nooit de bus genomen zonder mama of papa. 

Goed idee, zus!
Yousra:  Ik heb alleen maar goede ideeën, broer. Kom, we gaan naar de bushalte.
Even later aan de bushalte.
Ajoub:  Volgens de dienstregeling rijden er elk uur twee bussen naar de stad. Ze vertrekken telkens 

om twaalf minuten voor het uur en achttien minuten na het uur. We hebben geluk, want het 
is nu halfelf. Dan kunnen we eerst nog twee biljetten kopen in de krantenwinkel.

Yousra:  Oké, let’s go.
Ze stappen de winkel van meneer Deuntjes binnen.
Ajoub:  Twee kaartjes voor de bus, alstublieft.
Meneer Deuntjes:  Alsjeblief jongeman. Voor de eerste keer alleen op stap met de bus?
Yousra:  Ja meneer. We moeten trouwens voortmaken, want straks missen we hem nog.
Ajoub:  Hij staat al bij de halte. Komaan zus, rennen!
Ajoub en Yousra spurten naar de bus. Ze stappen nog net op tijd in en de deuren zoeven achter hen 
dicht. Ze ontwaarden hun biljet aan het gele toestel en ploffen neer op een zetel.
Yousra:  Oef, dat was op het nippertje. Straks missen we het feest nog.
Ajoub:  De bus was echt wel stipt, he? Dat had ik niet verwacht.
Een halfuur later komen de kinderen aan in het centrum van de stad. Oma woont niet ver van het station. Daar 
moeten ze op de bel drukken. De bus stopt. Yousra en Ajoub stappen af. Nu moeten ze nog even te voet.
Yousra:  Misschien moeten we eerst uitzoeken aan welke bushalte we straks de bus naar huis kunnen 

nemen en om hoe laat we daar moeten zijn.
Ajoub:  Goed idee, zus! Daar had ik zelf niet eens aan gedacht.
Yousra:  Ik heb alleen maar goede ideeën, broer.
Ajoub:  Ik zie het al: de bus naar huis stopt aan de halte aan de overkant van de straat. Even kijken 

op de dienstregeling.
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Yousra:  Er vertrekken elk uur twee bussen, telkens op het uur en op het halfuur. Dat is gemakkelijk 
om te onthouden.

Yousra en Ajoub beleven een fi jne namiddag bij oma. Ze spelen toffe spelletjes, drinken limonade en 
eten verjaardagstaart met slagroom. De tijd vliegt voorbij.
Ajoub:  Zus, we moeten naar huis. De laatste bus vertrekt om acht uur. Het is kwart voor en wij 

moeten nog biljetten kopen.
Yousra en Ajoub kopen twee biljetten aan een automaat vlakbij de bushalte. De bus is gelukkig weer 
stipt op tijd. Mama en papa zijn erg benieuwd naar hun avontuur, maar de kinderen zijn te moe en 
kruipen bij thuiskomst meteen onder de wol. Slaapwel, Ajoub en Yousra!

1 Volgende week maak je met de klas een ritje met het openbaar vervoer. Bereid de 
uitstap voor door de vragenlijst in te vullen. Maak gebruik van de dienstregeling van de 
bus of de tram waarmee je een ritje zult maken.

 Met wie reis je? 

 Welk vervoermiddel gebruik je? 

 Waar ga je naartoe? 

 Om hoe laat vertrek je? 

 Om hoe laat kom je terug? 

 Hoeveel biljetten moet je kopen? 

 Hoeveel zal je dat kosten? 

 Welke weg leg je af bij de heenreis? 

 

 Welke weg leg je af bij de terugreis? 

 

 Aan welke halte moet je opstappen bij de heenreis? 

 Aan welke halte moet je opstappen bij de terugreis? 

2 Doorstreep op elke regel de letters die samen een voertuig vormen. 
De overgebleven letters vormen een zin.

 Oplossing: 

1 T B H A E L Y S

2 R M E E T I R O

3 T D J R A E M R

4 E I B S G U S O

5 T R O E L L E Y

6 D T V R O E I N

7 B E O L R B U S
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 Les 3  Een ritje met de bus

Activiteit 1

 We kopen vooraf elk twee biljetten (heen en terug) in een voorverkooppunt of een automaat van 
De Lijn.

 We verlaten de school en stappen naar een bus- of tramhalte in de schoolomgeving. De juf/
meester verdeelt de klas in groepjes van vijf leerlingen. Elk groepje maakt, onder toezicht van 
een begeleider, een ritje met de bus of de tram tot aan punt X (maximum 5 km verwijderd van de 
school). Daar stappen we af. 

 Voor we verdergaan, zoeken we de halte voor de terugreis. Daar kijken we op de dienstregeling om 
hoe laat de bus of de tram naar huis vertrekt.

 Dan lopen we naar onze bestemming (bv. het stationsgebouw, het postkantoor, het grootwarenhuis, 
het politiekantoor, het ziekenhuis …).

 We keren tijdig terug naar de halte, nemen de bus of de tram naar school en gaan terug naar de klas.

Activiteit 2

 Vul de tabel in (tijdens de uitstap).

Datum

Uur

Opstapplaats

Samen met …

Begeleider

Hier werd het biljet gekocht.

Kostprijs

Afstapplaats

We brengen een bezoek aan …

Daar zie ik …

Voor de terugreis nemen we de bus om … uur.

Om … uur komen we terug aan bij de school.

 Dingen die je opvallen tijdens de uitstap:

 Los de vragen op (na de uitstap).

 Was de bus stipt op tijd? 

 Indien neen, hoeveel minuten was hij te laat? 

 Hoeveel reizigers zaten er al op de bus? 

 Hoe lang duurde de rit? 

 Kwam je op tijd aan op de eindbestemming? 

 Kleef hier je biljet en eventueel een foto van de uitstap.

Activiteit 3

Duid op blz. 34 en 35 de verkeerstekens aan die je al kent.
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 Ik kan een eenvoudige rit met het openbaar vervoer zelfstandig uitvoeren.

 Ik weet de halteplaats te bepalen.

 Ik weet om hoe laat ik vertrek en terugkom met het openbaar vervoer.

 Ik weet hoeveel de rit me zal kosten.

 Ik kan de heen- en terugreis bepalen en beschrijven.

 Ik weet waar ik biljetten kan kopen.

 Als ik volgend jaar dagelijks met de bus naar de middelbare school ga, vraag ik mijn ouders om 
een abonnement.

Mogelijk gaat uw zoon of dochter vanaf volgend schooljaar elke dag met de bus of de tram naar 
de middelbare school. Maar ook voor andere verplaatsingen zal uw kind steeds vaker voor het 
openbaar vervoer kiezen. Het is nu in staat om zelfstandig een eenvoudige rit te plannen - van 
punt A naar punt B, heen en terug -, uit te voeren en in te schatten wanneer het weer thuis zal zijn. 
Kinderen van 12 jaar zijn nog niet (allemaal) in staat om gecombineerde ritten uit te dokteren: eerst 
de bus, dan de trein, vervolgens de tram en dan ook nog terug. Geef uw kind de kans om aan u te 
tonen wat het kan. Maak samen een ritje met het openbaar vervoer en geef uw zoon of dochter de 
leiding in handen. U zult zien: hij of zij bepaalt zelf waarheen de rit gaat, koopt zelf de biljetten, 
weet om hoe laat de bus of de tram vertrekt …

NIKS IS ZO FIJN

ALS EEN DAGJE UIT

MET DE LIJN!

Ik
onthoud

Bericht
voor
thuis
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