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 Oefenen in een stapstraatje 
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Materiaal: 
• markeringsstroken 
• 2 kegels 
• 2 zebrapaden 
• fluohesjes 
• stapstraatje 
• fluitje of bel 
• afbeeldingen uit het stapstraatje 

 VERLOOP VAN DE LES 

Bij het oefenen met een stapstraatje trainen kinderen in een veilige en herkenbare omgeving de verschillende 
basisvaardigheden. Het gaat over stappen aan de huizenkant, draaien op de stoep, stoppen aan de 
stoeprand, oversteken op een zebrapad,… Vaardigheden die ze later nodig hebben in het echte verkeer.

DRAAIEN OP DE STOEP 
Kleuters beseffen dat ze altijd langs de huizenkant 
blijven. Voorbereidende oefeningen: 

Oefening 1: Per Twee 
De kleuters staan per twee op de stoep van het 
stapstraatje. Op een signaal laten ze elkaars handen 
los en draaien ze naar de andere richting. Ze geven 
elkaar nu hun andere hand. 

Oefening 2: Per twee in de rij 
De kleuters stappen per twee in een rij. Ze houden 
voldoende afstand tot de kleuters voor hen. Op een 
signaal stoppen ze, laten elkaars hand los, maken 
de draaibeweging naar de andere richting, nemen 
elkaar bij de andere hand en stappen verder. Herhaal 
deze oefening een aantal keer. 

Oefening 3: Aan de hand van de juf 
De kleuters stappen elk op hun beurt aan de hand 
van de juf, van kegel A naar kegel B. Jullie draaien 
samen rond kegel B en keren terug naar kegel A. 

LET OP! De kleuter wandelt nu aan de straatkant! 
Herhaal deze oefening waarbij de leerkracht en 
de kleuters aan de kegel de handen loslaten en 
terugdraaien. De kleuter blijft zo aan de huizenkant. 

Tip! Heb je een grote klasgroep, neem dan twee 
kleuters mee aan de huizenkant. 

Oefening 4: Imiteren 
De kleuters stappen per twee. De kleuter aan de 
straatkant draagt een petje, sjaal,… en imiteert zo 
de volwassene. Ze stappen samen van kegel A 
naar kegel B. Voor kegel B, laten ze elkaars hand 
los, draaien terug en nemen elkaars hand vast. Ze 
stappen per twee terug naar kegel A. De kleuter die 
de volwassene speelt, blijft zo aan de kant van de 
straat. 

OP DE STOEP VOORBIJ EEN HINDERNIS 
Kleuters leren voorbij een hindernis te stappen 
zonder op de straat te komen. 
Voorbereidende oefeningen: 

Oefening 5: Straatkant of huizenkant 
De kleuters stappen per twee op de stoep. Bij een 
signaal stoppen ze en gaat het straatkindje achter 
het huizenkantkindje staan. Bij een volgend signaal 
stappen de kleuters terug naast elkaar en wandelen 
verder. 

Oefening 6: Hindernis 
Plaats een hindernis die de stoep half verspert. 
De kleuters stappen per twee. Wanneer ze aan de 
hindernis komen, stapt het straatkindje achter het 
huizenkantkindje. Eenmaal voorbij de hindernis 
stappen ze terug per twee. Herhaal deze oefening 
met de klasrij.



 

   

 

 

 
 

 

 

STOPPEN AAN DE STOEPRAND 
De kleuters ervaren stoeprand = stoprand. 
Voorbereidende oefeningen: 

Oefening 7: Bewaar je evenwicht 
De kleuters staan met beide voeten voor de 

stoeprandstrook. Bij het uitvoeren van de opdrachten 

stappen ze niet voorbij de stoeprandstrook. 


Mogelijke opdrachten zijn: 

Stap naar links, rechts – spring omhoog – sta op je tenen 

– sta op één been – draai rond je as – zet één voet tussen 
de voeten van je vriendje naast je en bewaar je evenwicht. 

OVERSTEKEN OP HET ZEBRAPAD 
Leer de kleuters enkel aan een zebrapad oversteken. 
Voorbereidende oefeningen: 

Oefening 8: Gericht kijken 
Kleuters stappen per twee op de stoep. Bij een signaal 
stappen ze samen naar de stoeprand en maken een 
kijkbeweging zowel naar links als naar rechts. Plaats voor 
deze oefening aan elke kant van de straat een afbeelding 
op een staander. Kleuters leren zo gerichter kijken. 

Oversteken in het echte verkeer 
Het is belangrijk dat kleuters de basisvaardigheden 
inoefenen in het echte verkeer. Dit kan enkel en alleen 
onder begeleiding van een volwassene, grote broer of 
zus. Ook de leerlingen van de 3de graad kunnen hierbij 
helpen. Hand in hand steken ze over op een zebrapad. De 
kleuter verwoordt wat hij doet en ziet. 
Een groep vrijwilligers of leerlingen van de school kunnen 
een stapstraatje maken. 

 UITBREIDING 
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LET OP! 
Een kleuter laat je nog niet alleen oversteken, maar onder 
begeleiding van een volwassene, grote broer of zus. 

Oefening 9: Een versje 
De juf stapt met een kleuter naar de stoeprand. De kleuter 
vertelt wat hij doet: stoppen aan de stoeprand, kijken naar 
beide richtingen, als er geen verkeer aankomt (2 kleuters 
kunnen een voertuig nabootsen), oversteken op het 
zebrapad. 
Ze kunnen hierbij gebruik maken van een versje: 
Oversteken 
Wil je oversteken?
 
Ga dan voor de stoeprand staan.
 
Kijk naar links, en kijk naar rechts.
 
En komt er dan geen auto aan.
 
Dan mag je gaan. © Leer in het verkeer
 

Oefening 10: Wandelopdracht 
Geef de kleuters een wandelopdracht waarbij ze moeten 
oversteken aan het zebrapad. Zo kunnen de kleuters 
stappen van de ene afbeelding naar de andere, of op zoek 
gaan naar details in het stapstraatje (vb een huisnummer 
zoeken, een boom met appelen vinden, een dier 
opmerken…)

vb. zoek en aai de poes 

Nog enkele tips: 
• Losse elementen hebben het voordeel dat je een 

straatje kunt opbouwen op maat van de in te oefenen 
vaardigheden. 

• Uit hout gesneden en geschilderde afbeeldingen van 
huizen, bomen, struiken… plaats je gemakkelijk in 
MDF-voetsteunen. 

• Op een stuk stof, karton, de schoolmuur… schilder je 
gemakkelijk taferelen. 

• Een foto van de schoolomgeving op een zeil 
laten drukken, helpt om de situatie levensecht en 
herkenbaar te maken. 

• Ook enkele firma’s bieden kant-en-klare stapstraatjes 
aan die je met een 10op10-subsidie kunt aankopen.
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 INFO AAN OUDERS VANUIT DE SCHOOL 

Kleuters kunnen nog niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Ze zijn klein van gestalte en hebben nog te weinig 
inzicht in het verkeer. Door samen te wandelen, kun je je kind al veel leren. Vertel waarom je op de stoep en aan de 
huizenkant stapt of waarom je altijd moet stoppen aan de stoeprand. Het is ook belangrijk dat je samen met je kind 
eerst links en rechts kijkt voor je oversteekt. Wanneer je kind deze basisvaardigheden niet onder de knie heeft, kan het 
niet veilig stappen en dus straks ook niet veilig samen met jou fietsen. 
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