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LESBLAADJE 1

Wat vind je zelf moeilijk in het verkeer? Teken hieronder wat je moeilijk vindt in het verkeer.

Formuleer vier moeilijke situaties die andere kinderen uit de klas bedachten.

Situatie 1: 

Situatie 2: 

Situatie 3: 

Situatie 4: 

Wie is jouw Zirri? Wie kan jou helpen bij die moeilijke situaties? RESPECT!! Bedenk 4 Zirri’s.

Zirri 1: 

Zirri 2: 

Zirri 3:

Zirri 4:  
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LESBLAADJE 2

Ken je de betekenis van volgende houdingen van een agent? Twee antwoorden zijn mogelijk 

namelijk rijden of stoppen. Schrijf de juiste betekenis onderaan elke a� eelding.

LESBLAADJE 3

IK
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LESBLAADJE 4

respect no respect
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AFLEIDING IN HET VERKEER (ONDERZOEK)

Welke activiteiten zorgen er voor dat je niet aandachtig bent in het verkeer? Laat de kinderen 

verschillende afl eidingen ui� esten.

KAARTLEZEN: een kind leest luidop een stukje tekst terwijl hij/zij stapt. Tijdens het stappen 

zijn er enkele obstakels die het kind moet proberen te nemen terwijl het leest vb. ergens over 

stappen, ergens rond stappen,… Lukt dit goed terwijl ze lezen?

TELEFONEREN: al fi etsend en bellend proberen enkele kinderen een parcours af te leggen. 

Lukt dit even goed als met twee handen aan het stuur?

MUZIEK LUISTEREN: een kind zet een hoofdtelefoon op met muziek. Een ander kind belt met 

een fi etsbel x-aantal keer. Kan het kind met de hoofdtelefoon horen hoeveel keer gebeld werd? 

DZ, DZ, 

KEDENG, 

DJOEF

Yeah, geweldig tof, maar 
de rest klinkt dof!links, rechts, rechtdoor... 
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LINK MET EINDTERM

N: 2.1  Aan lee� ijdgenoten over zichzelf informatie verschaff en

N: 2.5  Vragen van de leerkracht in verband met een behandeld onderwerp beantwoorden;

N: 4.6  Schri� elijk antwoorden op vragen over verwerkte inhouden.

WO: 3.2  Kunnen beschrijven wat ze voelen en wat ze doen in een concrete situatie en kunnen 

illustreren dat zowel hun gedrag als hun gevoelens situatiegebonden zijn. 

WO: 3.3  Tonen in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen, gebaseerd op kennis van het 

eigen kunnen.

WO: 3.4  Kunnen in concrete situaties verschillende manieren van omgaan met elkaar herken-

nen, erover praten en aangeven dat deze op elkaar inspelen. 

WO: 3.5  Tonen de bereidheid zich te oefenen in omgangswijzen met anderen waarin ze minder 

sterk zijn.

WO: 6.12  Kunnen de gevaarlijke verkeerssituaties in de ruimere schoolomgeving lokaliseren.

EXTRA VOOR LEERKRACHTEN: WETTELIJKE UITRUSTING VAN DE FIETS

Agent: Een politieagent, politieman of politievrouw is een persoon die in dienst is bij de politie. Een 

agent constateert alleen of de wet wordt overtreden. 

Gemachtigd opzichter:  Een gemachtigd opzichter hee�  de bevoegdheid om het verkeer stil te leg-

gen om groepen voetgangers (kinderen, scholieren, bejaarden, personen met een handicap) veilig te 

laten oversteken. Gemachtigd opzichter word je na het volgen van een opleiding.


