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Materiaal: 
• hoepels 
• muziek 
• fluohesjes 
• plakband 
• knuffels/poppen 
• fietsen, steppen, loopauto’s,… 
• elastieken (lengte: 1 meter, breedte: 5 cm) 
• verhogingskussens 
• speelgoedauto’s 
• speelgoedfiguurtjes 

BESCHERMDE OMGEVING 

Oefening 1: Een knuffel als passagier 
De kleuters rijden door elkaar met een voertuig 
(fiets, loopfiets, step, loopauto…). 
Een knuffel of pop zit mee op het voertuig vóór 
de kleuter. In de ruimte staan verschillende stevige 
voorwerpen die bomen voorstellen. Geef allerlei 
auditieve bevelen waarop de kleuters reageren. 
Voorbeeld: 
• Bij ‘toeter’ mogen de kleuters het geluid maken 

van het voertuig waarmee ze rijden. 
• Bij ‘miauw, miauw’ moeten ze plots stoppen voor 

een poes die op de rijbaan loopt. 
• Bij het geluid ‘boem’ mogen de kleuters tegen 

een boom botsen (niet tegen elkaar). 
Evaluatie: 
• Wat gebeurt er? 

» De knuffel/pop valt van de fiets. 
• Wanneer valt de knuffel van het voertuig? 

» Bij het botsen en soms bij het plots stoppen. 
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Oefening 2: Gordelproef 

VERLOOP VAN DE LES 

Geef enkele kleuters een lange, brede elastiek die 
ze over hun hoofd, schuin over een schouder en 
onder een arm aandoen. Zorg ook dat hun knuffel 
ermee onder kan. Herhaal oefening 1. 
Evaluatie: 
• Zijn er knuffels/poppen die niet vallen? 
• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de knuffels 

vast blijven zitten op hun voertuig? 
» De knuffels vastmaken. 

Oefening 2: Gordelproef (zie afbeelding) 
Maak in de turnzaal een licht hellend vlak en zet 
1 meter daarvoor een bank of tafel op zijn zijkant. 
De leerlingen kiezen elk een speelgoedauto 
waarop ze een speelgoedfiguurtje zetten. Ze laten 
één voor één hun auto van het hellend vlak afrijden 
en tegen het voorwerp botsen. 
Evaluatie: 
• Wat gebeurt er? 

» Het figuurtje valt van het rijdend voorwerp. 

Kleef nu alle figuurtjes goed vast met een breed 
stuk plakband. Herhaal deze oefening opnieuw. 

40 min. 



 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Evaluatie: 
• Wat gebeurt er nu? 

»	 De figuurtjes vallen niet meer van het rijdend 

voorwerp.
 

• Als het wagentje jullie auto is en hij botst, wat gebeurt 
er dan met jou als je niet bent vastgemaakt? 
» Je valt naar voor. 

• Wat vervangt er in een echte auto de kleefband? 
» De gordel. 

Oefening 3: In de auto 
Maak groepjes van vier stoelen per twee achter elkaar. 
Leg op de plaats van de chauffeur een zelfgemaakt 
stuur. Zorg dat alle kleuters op een stoel kunnen zitten. 
Leg rechts van de stoelen op de grond 2 hoepels. Geef 
enkele kleuters een fluohesje. Zij zijn de bestuurder. De 
kleuters stappen door de zaal zolang de muziek speelt. 
Zodra de muziek stopt, gaan alle kleuters in een auto 
zitten. 
• De kleuters zonder fluohesje stappen in de auto aan de 

kant van de hoepels. 
• De kleuter met fluohesje stapt vooraan links in de auto. 
• Bij het woordje ‘KLIK’ toon je aan de kleuters de 

beweging om een gordel vast te maken, van boven 
naar schuin onder. 

• De kleuters doen deze beweging na. 

Plaats een auto op de speelplaats. Zorg dat je enkele 
verhogingskussens hebt. Neem met de kleuters een kijkje 
rond en in de auto. Hier kun je heel wat vragen stellen: 
• Wie mag er met de auto rijden? 
• Aan welke kant moet je in de auto stappen en waarom? 
• Waar zitten jullie als je met de auto meerijdt? 
• Als je in de auto stapt, wat moet je dan doen? 

Laat enkele leerlingen in de auto plaatsnemen op of 
zonder verhogingskussen en hun gordel aandoen. 
• Zit de gordel vast? 
• Wat gebeurt er als je zacht naar voor gaat? 

» De gordel rekt mee naar voor. 

Wanneer de muziek terug speelt, maken de kleuters de 
fictieve gordel los van onder naar boven en stappen ze 
aan de ingestapte kant weer uit. 

TIP! Plaats in de klas een fictieve auto met gordels. 
Zo leren de kleuters al spelend hun gordel 
omdoen. 
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• Wat gebeurt er als je hard naar voor gaat? 
» De gordel spant hard op en ik kan niet naar voor 

leunen. 
• Waar komt de gordel als je niet op een aangepaste 

stoel zit? 
» Tegen de keel en hals. Ook over hun buik i.p.v. op de 

heup. 
• Hoe kunnen we zorgen dat de gordel goed zit als we 

hem aandoen ? 
» Door op een verhogingskussen te zitten. 

UITBREIDING 

INFO AAN OUDERS VANUIT DE SCHOOL 

Het dragen van de veiligheidsgordel verhoogt je overlevingskansen bij een auto-ongeluk. Achterin de auto biedt de 

gordel evenveel bescherming als voorin. Kinderen kleiner dan 1m35 en zonder autostoel of verhogingskussen zijn niet 

voldoende beschermd omdat de gordel niet juist aanpast.
 
Een botsing bij een snelheid van 50 km/u komt overeen met een val van 10m hoog, indien je kind niet werd vastgeklikt. 

Het is moeilijk je kind te verplichten de gordel vast te maken als je als volwassene dit zelf niet doet. 


Meer oefeningen en informatie in: 
• Brochure ‘Klikvast in de auto’, Vias 
• Folder ‘Kinderen in de auto? Klik ze vast!’, Vias 
• Handleiding + poster ‘Stella en het gordeldier’, Vias 
• Methode ‘Knipperlicht Nieuw’, handleiding kleuters, les 7, Uitgeverij Wolters Plantyn 
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