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LESBLAADJE 1

Verkeersvaardigheden zorgen er voor dat je veilig door het verkeer kan. Welke van onderstaan-

de acties behoren tot verkeersvaardigheden en welke tot stunts? Noteer deze in de juiste kolom.

 Ù Hand uitsteken wanneer je richting wil aangeven

 Ù Salto

 Ù Op één wiel rijden met een motor

 Ù Een nosemanual (= een soort stunt) op een longboard

 Ù Snel kunnen remmen wanneer iemand onverwacht stopt

 Ù Kunnen uitwijken bij gevaar

 Ù Een vracht vervoeren

 Ù Slalommen

 Ù Freestylen

 Ù De kortste weg kiezen door van gebouw tot gebouw te springen

Don't try this 
at home!
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LESBLAADJE 2

Neem een kaart van je eigen gemeente.

Duid op de kaart aan waar je klasgenoten wonen.

Bekijk welke kinderen kunnen samen rijden.

Zoek een goede, veilige plek om af te spreken. 

Samen is veel cooler!!!
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LESBLAADJE 3

Duid op de gevoelsmeter aan hoe je je zou voelen wanneer je aan volle snelheid wordt 

ingehaald. In de eerste kader teken je welke weggebruiker jij bent. Daaronder vind je allerlei 

weggebruikers. In de kolom daaronder staan allerlei gevoelens. Hoe voel jij je wanneer deze 

weggebruikers je aan volle snelheid voorbij raast? Verbind je gevoel met het voertuig.

Ik ben een

Wanneer ik supersnel gepasseerd word door een …

voetganger

blij

buschauff eur 

boos

fi etser 

doodsbang

motorrijder

bang

stepper

gewoon

trein

stom

skater
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LESBLAADJE 4

NAAM:

Springafstand:

Gewicht v/d fi ets:

Springhoogte:

Springafstand (in m):

Aantal stuurspins:

NAAM:

Springafstand:

Gewicht v/d voetganger:

Springhoogte:

Springafstand (in m):

Aantal stuurspins:

NAAM:

Springafstand:

Gewicht v/h skateboard:

Springhoogte:

Springafstand (in m):

Aantal stuurspins:

NAAM:

Springafstand:

Gewicht v/d step:

Springhoogte:

Springafstand (in m):

Aantal stuurspins:


