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schoolroutekaart 

Verschillende 
verkeerssituaties 

VERLOOP VAN DE LES 

OPSTELLING 

Materiaal (in de klas): 
• schoolroutekaart of kaart van de schoolomgeving 
• markeerstiften 

Materiaal (op straat): 
• fluohesjes 

In deze les leggen de leerlingen te voet een route 
met verschillende, moeilijkere verkeerssituaties af. 
De leerlingen werken eerst in de klas een route uit 
die ze daarna op straat te voet afleggen. 

IN DE KLAS: 
Uittekenen van staproute in de klas 
Voor de uitwerking van de route kun je gebruik 
maken van de schoolroutekaart. Indien de school 
niet over een schoolroutekaart beschikt, gebruik 
je een plan van de schoolomgeving. Via Google of 
Google Earth kunnen de leerlingen zelf een kaart 
opzoeken. 
Laat de leerlingen een route uitstippelen met 
minimum 5 verkeerssituaties. Overloop met de 
leerlingen de verkeerssituaties die ze op de route 
tegenkomen en bespreek de moeilijkheden. 
Een voorbeeld zou kunnen zijn zoals hieronder 
beschreven. 

Oefening 1: Oversteken nabij een bushalte 
• Als er geen bus staat, is er geen probleem en 

steek je over zoals je in andere situaties doet. 
• Als er een bus aan de halte stopt, steek je niet vlak 

voor de bus over omdat de bestuurder je niet ziet 
als je in de dode hoek staat. Je hebt er zelf ook geen 
goed zicht op de auto’s die van links komen. 

• Als er een bus aan de halte stopt, steek je enkele 
meters voorbij de achterkant van de bus over of 
je wacht tot de bus vertrokken is. 
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Oefening 1: Oversteken nabij een bushalte 

Oefening 2: Oversteken aan een overweg 
• Stop als het geluidssein weerklinkt en de rode 

lichten knipperen. 
• Wacht tot de slagbomen helemaal naar boven 

zijn en de rode lichten uitgaan. 
• Steek pas over als de witte lichten opnieuw 

knipperen. 
• Kijk naar links en naar rechts, steek over en stap 

daarbij goed door. 

40 min. 
afhankelijk van 
de gevolgde route 

Oefening 2: Oversteken aan een overweg 



  
  
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
  
  

 

 

  

Oefening 3 : Kruisen van een drukke weg met 
oversteekvoorzieningen 
• Stap tot aan het dichtstbijzijnde verkeerslicht en wacht 

op het groene licht. 
• Als er geen verkeerslicht is, stap je tot aan het 

eerstvolgende zebrapad. 
• Steek over tot aan de middenberm of de overkant. 
• Aan de middenberm opnieuw goed uitkijken, eventueel 

wachten en dan verder oversteken. 

STOP AAN DE 
STOEPRAND 
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Oefening 5: Oversteken van een druk kruispunt zonder 
zebrapad, verkeerslichten of agent 
• Stop aan de stoeprand. 
• Kijk naar link en naar rechts. 
• Kijk naar voren en naar achteren. 
• Steek recht over. 

Oefening 4: Wachten op de stoep bij afdraaiend 
vrachtverkeer 
• Blijf op de stoep staan en hou voldoende afstand van 

de stoeprand. 
• Maak oogcontact met de bestuurder, zo weet je zeker 

dat hij je gezien heeft. 
• Kun je geen oogcontact maken? Wacht dan op de 

stoep en ver genoeg van de hoek van de straat . Steek 
zeker niet over. 

Andere verkeerssituaties die aan bod kunnen komen: 
• oversteken tussen geparkeerde wagens 
• oversteken op een rotonde 
• oversteken in een bocht of op een helling 

OP STRAAT: STAPPARCOURS AFLEGGEN OP 
STRAAT 
Ga met de klas de straat op en volg de uitgestippelde 
route. Geef de leerlingen de opdracht om zelf de juiste 
weg te volgen zoals aangeduid op de kaart. 
Als je een verkeerssituatie nadert, breng je de leerlingen 
samen op een veilige plaats. Laat de leerlingen herhalen 
wat de aandachtspunten zijn om veilig verder te stappen. 
De leerlingen oefenen de situatie alleen of per twee in. 
Geef onmiddellijk feedback. 
Bespreek na elke verkeerssituatie ter plaatse wat 
de leerlingen goed of minder goed deden. Bij elke 
verkeerssituatie komen enkele leerlingen aan bod, zodat 
alle leerlingen minimaal één keer individueel hebben 
geoefend. 
TIP! Je kunt deze les ook als voorbereiding voor een 
schoolreis of uitstap inplannen. Zo krijgen de leerlingen 
de kans om situaties in te oefenen die niet terug te vinden 
zijn in de schoolomgeving. 

UITBREIDING 

INFO AAN OUDERS VANUIT DE SCHOOL 

• Je kind kent inmiddels in de ruimere schoolomgeving de gevaarlijke punten voor voetgangers. Bekijk thuis de route 
van verplaatsingen die je kind zelfstandig aflegt en overloop samen de moeilijke punten. 

• Zorg dat je kind in het verkeer steeds voldoende zichtbaar is. Met een fluohesje word je overdag sneller gezien en in 
het donker zorgen de reflecterende elementen voor een goede zichtbaarheid. 

Meer oefeningen en informatie in: 
• Folder, Vias 
• Veilig of gevaarlijk?, verkeersoefening nummer 8 (3de graad), Vias 
• Methode ‘Wegwijzers, thema 4 “Ik ben voetganger”, Uitgeverij Van In. 
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