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Op stap met het 
openbaar vervoer 

OPSTELLING 

Materiaal: 
• ticketbalie 
• buskaartjes, bestemmingskaartjes 
• bushalte 
• een doos om buskaartjes in te stoppen 
• kleine tafel 
• een wit hemd en een stuur 
• petje, fluitje en perforator 
• enkele fietsbellen 
• 3 hoepels 
• 2 kegels 

Oefening 1: Sorteer volgens thema 

VERLOOP VAN DE LES 

Le
sfi

ch
e 

4
 

40 min. 

In een kringgesprek praat je met de kleuters over grote voertuigen. Welke grote voertuigen kennen de 
kleuters? Wie heeft al eens met een bus mee gereden? Wat moet je doen als je op de bus wilt? Wie heeft al 
eens met de trein mee gereden? En het vliegtuig? Zijn er kinderen die eens met een boot mee gevaren 
hebben? 

VERKEERSACTIVITEITEN IN DE KLAS 
Oefening 1: Sorteer volgens thema 
(zie afbeelding) 
Zorg voor verschillende voertuigen in de klas of 
laat de kleuters verschillende foto’s zoeken van 
grote voertuigen (kleine auto’s, boten enz.). Leg 
verschillende hoepels in het midden van de kring 
en sorteer de voertuigen of foto’s ervan. Ze kunnen 
gesorteerd worden op varen, rijden, vliegen,… 
Andere sorteermogelijkheden zijn snelheid, de 
producten die ze vervoeren, hoeveel lawaai ze 
maken,… Neem een grote afbeelding van een stad 
waarop een rivier, een spoorweg, enkele straten, 
de lucht,… te zien zijn. In de loop van de week 
zoeken de kleuters thuis in tijdschriften, kranten... 
naar afbeeldingen van voertuigen. Ze brengen die 
mee naar de klas en kleven die op de juiste plaats 
op de afbeelding. 

Oefening 2: Busje komt zo 
De kleuters zitten verspreid in de klas. De 
leerkracht rijdt met een fictieve bus door de klas. 
Hij/zij stopt bij een kleuter en tikt het aan. Dit kind 
stapt in de bus. Hoeveel kleuters zitten er nu in de 
bus? Bij de volgende stop mag er nog één kleuter 
instappen. Hoeveel kinderen rijden nu mee met de 
bus? Bij de volgende halte mag er nog één kindje 
instappen. Bij de volgende halte stapt één kleuter 
af. Hoeveel kleuters zitten nu in een bus? De juf 
tikt nu alle kindjes aan en die mogen allemaal één 
voor één instappen. Ze rijdt even door de klas tot 
aan een bushalte waar de kleuters allemaal rustig 
uitstappen. Nu mag een kleuter de buschauffeur 
spelen. 



 
 

 
 

 

 

Oefening 3: Met de bus naar… 
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Oefening 4: Met de trein 
De vorige oefening kun je ook uitvoeren met 
treinattributen. De conducteur krijgt een perforator, fluitje 
en pet. Hij fluit als de trein vertrekt. Vanaf dat moment 
mag er niemand meer op- en afstappen. Hij loopt rond 
en knipt de kaartjes die de kleuters kochten. 
De conducteur zegt ook wanneer de trein stilstaat en de 
kleuters kunnen afstappen. Ze kunnen ook samen het 
liedje ‘In een klein stationnetje…’ zingen. 

Maak in de klas een ticketbalie met een verkoper waar de 
kinderen een buskaartje kunnen kopen. Bouw met stoel
tjes een bus na en markeer de ingang met twee kegels. 
De chauffeur van de bus krijgt een wit hemd en een 
stuur. Zet naast de chauffeur een tafeltje waarop een 
doos staat. Kleuters die op de bus stappen steken het 
gekochte ticket in de doos. Voorzie enkele fietsbellen op 
de stoelen. De kinderen mogen bellen als ze van de bus 
willen afstappen. Ondertussen kunnen andere kleuters 
opstappen. De kleuters blijven rustig op hun stoel zitten. 

Variatie 
Je kunt het spel uitbreiden met bestemmingskaartjes. De 
kleuters vragen aan de balie een kaartje met bestemming 
bv. de zoo, de speeltuin, het zwembad, oma en opa… 
Je kunt werken met afbeeldingen of foto’s die de kleuters 
rond hun nek hangen. De chauffeur van de bus krijgt 
deze kaartjes ook. Hij bepaalt zelf wanneer hij stopt en 
steekt een kaartje van een bestemming omhoog. Alle 
kinderen die dit kaartje hebben gekocht, stappen af. 
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In een klein stationnetje 
‘s Morgens in de vroegte 
Stonden zeven wagentjes 
Netjes op een rij 
kwam het machinistje 
Draaide aan het wieletje 
Hakke hakke tuut tuut 
Weg zijn wij 

UITBREIDING 

Een kleuter is vaak erg onder de indruk van een grote bus, tram of trein. Als de conducteur dan ook nog eens 
langskomt om de kaartjes te controleren, dan is het feest helemaal compleet. Wil je voor je kleuters een groot avontuur 
organiseren, maak dan eens een uitstap met de bus, de tram of de trein. De kleuters zijn daar maanden later nog van 
onder de indruk. Zorg voor voldoende begeleiding van volwassenen en boek je trip op tijd. 

Meer info vind je op: 
• www.belgianrail.be/nl/vrije-tijd/b-dagtrips-schoolgroepen.aspx 
• https://www.delijn.be/nl/zakelijk-aanbod/leerlingenvervoer 

INFO AAN OUDERS VANUIT DE SCHOOL 

TIP! Ga je op uitstap en neemt je school 
deel aan het MOS-project? Vraag dan 
tijdig de gratis MOS-bus- en trampas 
aan. Meer info vind je op 
www.lne.be/mos-pas-voor-bus-en-tram. 

Hou je kind altijd zo ver mogelijk van een voorbijrijdende bus/tram of trein vandaan. Deze grote voertuigen rijden soms 
met een hoge snelheid voorbij en veroorzaken zo heel wat luchtverplaatsing. Een kleuter kan hierdoor verrast zijn. 
Steek ook nooit de straat over vóór een bus. Wacht tot de bus voorbij is, zodat je goed kunt uitkijken en zelf goed 
gezien wordt. Blijft de bus staan, dan is het best om over te steken enkele meters van de bus vandaan. 

Meer oefeningen en informatie in: 
• Brochure ‘Veilig naar school’, Vias 
• Handleiding ‘Hup Jules’, p. 108 de treintjesdans, Zwijsen 
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