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Individueel oversteken 
in het echte verkeer 

OPSTELLING 

Materiaal: 
• fluohesjes 
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Oefening 3: Individueel oversteken 

VERLOOP VAN DE LES 

Zoek in de schoolomgeving een rustige straat met en zonder zebrapad. Het is belangrijk dat er niet 
te veel geparkeerde auto’s staan zodat de leerlingen de straat goed kunnen zien. Waar nodig vraag je 
ondersteuning van een (groot)ouder die mee de veiligheid van de kinderen bewaakt. Laat alle leerlingen 

40 min. 

een fluohesje dragen. 

MET ZEBRAPAD 

Oefening 1: Observeren van de oversteekplaats 
Laat de leerlingen de oversteekplaats bekijken en 
beschrijven: 
• Waar is het einde van de stoep? 
• Hoe herken ik de stoeprand? 
• Ligt er naast de stoep ook nog een fietspad? 
• Waar moet ik wachten om veilig over te steken? 

(= vóór de stoeprand) 
• Kan ik het verkeer vanuit beide richtingen goed 

zien aankomen? 

Oefening 2: Per twee oversteken 
De klas wacht op enkele meters vóór de 
oversteekplaats. In groepjes van telkens twee 
leerlingen stappen ze naar het zebrapad. 
De leerlingen steken de straat over met de 
ingeoefende technieken in de beschermde 
omgeving. 

Juiste oversteektechniek 
1. Kies een veilige plaats vóór je oversteekt. 
2. Kijk eerst naar links (dichtstbijzijnde verkeer). 
3. Kijk dan naar rechts 

(van die kant kan er ook verkeer komen). 
4. Kijk opnieuw naar links. 
5. Is er geen verkeer, steek dan recht over. 
6. In het midden van de rijbaan kijk je best nog 

eens naar rechts en links (of er geen verkeer 
aankomt). 

7. Als er geen verkeer is, stap je rustig verder tot 
aan de overkant. Komt er wel verkeer dan kun 
je eventueel nog stoppen. 



 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

  

 
  

 

  

 

 
 
 

Oefening 3: Individueel oversteken (zie afbeelding) 
Verdeel de klas in twee groepen en plaats ze bij het ze
brapad aan beide kanten van de straat. De leerlingen die 
vooraan staan, steken gelijktijdig over. 

ZONDER ZEBRAPAD 

Oefening 4: Oversteken zonder zebrapad 
Herhaal de oversteektechnieken in een straat zonder 
zebrapad. Zorg voor voldoende zichtbaarheid op straat 
door het dragen van fluohesjes. De leerlingen steken per 
twee of individueel over en verwoorden daarbij wat ze 
zien en doen. 

Aandachtspunten voor de leerkracht: 
• De leerlingen tegenover elkaar voeren de 

oversteektechnieken in spiegelbeeld uit. 
• De leerlingen houden op het zebrapad 

rechts aan om niet in botsing te komen met 
de andere voetgangers. 

Aandachtspunten voor de leerkracht: 
• De leerlingen hebben geen voorrang meer 

tijdens het oversteken, omdat er geen zebrapad 
ligt. 

• Het is belangrijk dat leerlingen enkel en alleen 
oversteken als er geen verkeer meer aankomt. 

• Wanneer er binnen de 30 meter een zebrapad is, 
moeten de leerlingen hiervan gebruik maken. 

UITBREIDING 

Oefen deze vaardigheden in tijdens verplaatsingen naar de bibliotheek, het zwembad, het park, de sporthal … De leer
lingen oefenen zo op regelmatige basis de aangeleerde verkeersvaardigheid en verwerven een correct verkeersgedrag.
 
De leerlingen van het gewone basisonderwijs moeten op het einde van de 

eerste graad vier belangrijke verkeersvaardigheden onder de knie hebben:
 
• Zelfstandig en veilig op de stoep stappen. 
• Langs de huizenkant rond een hindernis op de stoep stappen. 
• Stoppen aan de stoeprand. 
• Oversteken op een zebrapad in een rustige straat. 
In het buitengewoon onderwijs (BuBao) kunnen ze dit, afhankelijk van de 
leefgroep, pas in de tweede graad onder de knie hebben. 

Tip! 
Na het inoefenen van de verschillende verkeersvaardigheden uit de eerste 
graad kun je tijdens een verkeersweek 
of -dag het brevet van ‘Voetgangersbrevet Zilver’ afnemen. 

S C HOOL 

INFO AAN OUDERS VANUIT DE SCHOOL 

Wanneer een zebrapad binnen de 30 meter afstand ligt, ben je verplicht hiervan gebruik te maken. Bestuurders (ook 
fietsers) die het zebrapad naderen, moeten voorrang verlenen aan de voetgangers die op het punt staan om over te 
steken of al aan het oversteken zijn. 
Maar, voorrang als voetganger betekent niet dat je blindelings mag oversteken. Maak tijdens het oversteken oogcontact 
met de bestuurder en blijf uitkijken. Niet alle weggebruikers passen de verkeersregels correct toe. 
Wanneer een tram nadert, mag je een zebrapad dat over de tramrails of -bedding loopt niet oversteken, behalve als dit 
toegestaan is door verkeerslichten. 

Meer oefeningen en informatie in: 
• Handleiding ‘Voetgangersbrevet Zilver’, Vlaamse Stichting Verkeerskunde 
• Methode ‘Knipperlicht Nieuw!’, Handleiding 2de leerjaar, les 6, 

Uitgeverij Wolters Plantyn 
• Brochure ‘Geef voetgangers voorrang!’, tips voor bestuurders en voetgangers, Vias 

SC HO OL 
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