
3de
leerjaar

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Veilig naar school komen 

OPSTELLING 

Materiaal: 
• fluohesjes 
• fietsbel of fluitje 
• fietsen 
• zebrapad 

Tijdens deze les staan we stil bij de verschillende 
verkeersrollen zoals voetganger, fietser, auto- en 
buspassagier. De leerlingen leren dat elke wegge
bruiker zich aan bepaalde afspraken moet houden. 
Dit is veiliger voor zichzelf maar ook voor anderen. 

OEFENINGEN 
Oefening 1: Nabootsen schoolomgeving 
(zie afbeelding) 
Bouw op de speelplaats jullie schoolomgeving 
na met een schoolingang, een stoep, de rijbaan, 
eventueel een fietspad en de aparte fietsingang 
indien dit van toepassing is. Maak een auto of bus 
met stoelen en gebruik hoepels als gordels. De 
leerlingen bootsen een voetganger, fietser of een 
passagier na. 

Oefening 2: Naar school komen 
De leerlingen nemen hun gebruikelijke verkeers
rol aan, bijvoorbeeld de leerlingen die tijdens het 
schooljaar met de auto gebracht worden, zitten in 
de nagebootste auto’s. 
Wanneer de leerkracht een geluidsignaal laat 
horen, komen alle voetgangers, fietsers naar de 
schoolpoort. 

SCHOOLPOORT 

STOEP 

Oefening 1: Voorbeeld schoolomgeving 

Evaluatie voetgangers: 
• Stapten de voetgangers correct op de stoep? 
• Werden de voetgangers gehinderd op de stoep? 

Indien ja, door wie? 
• Hoe kunnen we voorkomen dat de voetgangers 

gehinderd worden? 

Evaluatie fietsers: 
• Werd er over het zebrapad gefietst? 
• Stapten de fietsers af op de stoep? 
• Hielden ze rekening met andere weggebruikers? 
• Was hun snelheid aangepast? 
• Waren de fietsers voldoende zichtbaar? 
• Droegen ze hun helm? 

Evaluatie auto- of buspassagiers: 
• Aan welke kant stapten de passagiers uit? 
• Droegen ze hun gordel? 
• Droegen ze hun boekentas op hun rug? (Het is 

veiliger om de tas in de autokoffer te vervoeren. 
Op de bus plaats je die tas niet in het gangpad.) 

Herhaal deze oefening maar geef alle leerlingen 
een andere verkeersrol. 
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UITBREIDING 

Organiseer een sensibiliserende actie rond ‘Veilig gedrag aan de schoolpoort’ waarbij ouders en leerlingen de 
veiligheid aan de schoolpoort respecteren. 

• Voetgangers stappen rustig op de stoep en steken 	 • Autobestuurders parkeren hun auto correct en laten 
veilig over op het zebrapad. hun kinderen aan de stoeprand uitstappen. 

• Fietsers stappen af aan een zebrapad en steken met de 	 • Leerlingen van de derde graad kunnen gebruik maken 
fiets aan de hand over. Ze stappen rustig verder naast van een turfkaart waarop ze aanduiden of een leerling 
de fiets naar de school- of fietsingang. veilig naar school komt. 

INFO AAN OUDERS VANUIT DE SCHOOL 

Breng jij je kind met de auto naar school, zorg dan dat je 
de auto veilig parkeert en dat je kind aan de veilige kant 
(= stoepkant) uitstapt. Wanneer je meerdere jonge 
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STOEP 
kinderen hebt die nog in een autostoel zitten, zorg 
ervoor dat alle kinderen uitstappen aan de stoepkant. 
Verlaat zelf eerst de auto en haal de kleuter het dichtst 

RIJWEG bij de stoep-rand uit zijn stoeltje, zodat het tweede kind 
ook gemakkelijk uit de auto kan komen. De boekentassen 
vervoer je best in de koffer. 

Ook voor korte ritten: altijd gordel om! 
Breng je je kind met de fiets naar school, stap dan aan 
het zebrapad af en steek te voet over met de fiets aan de 
hand. 

Kinderen jonger dan negen jaar mogen op de 
stoep rijden met een kleine kinderfiets. Leer hen 
dat ze de andere weggebruikers niet hinderen. 

Veilig uitstappen 

Meer oefeningen en informatie in: 
• Brochure ‘Veilig naar school’, Vias 
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