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Ride and Smile
Educatieve activiteiten
over milieubewustzijn

Module:  
Fiets en Verkeersveiligheid - Deel 1

Doelgroep: 
7-10 jaar

Onderwerp(en): Lichamelijke opvoeding, Sociale opvoeding, Spel en beweging
Onderwerp: Wees veilig op de weg
Duur: 1-2 uur (2 LESSEN)
Materiaal: Werkblad, verkeersspel, verkeersborden 

Inhoudsgebieden (volgens de 
leerplannen) / Belangrijkste 
sleutelgebieden:
• Natuur en milieu
• Lichaam en gezondheid
• Spel en beweging
• Lichamelijke opvoeding
• Sociaal onderwijs

Beschrijving: 
Het kennen van de verkeersregels en verkeersborden is tegenwoordig basis. Als we er zeker van willen 
zijn dat onze kinderen veilig op de weg zijn en hun fiets zo veel mogelijk kunnen gebruiken, moeten we ze 
van jongs af aan leren over de verkeersregels en hoe ze veilig op de weg kunnen zijn. In onze moderne 
wereld hebben auto‘s de overhand gekregen en ze hebben veel aspecten van ons leven veranderd. Het is 
heel belangrijk om kinderen van jongs af aan bewust te maken van de schade en de nadelen van een op 
de auto gebaseerde samenleving. Fietsen lijkt soms erg ingewikkeld als we denken aan het verkeer dat er 
is en soms zijn ouders en leraren bang om dit gemakkelijke en milieuvriendelijke vervoermiddel te gebrui-
ken. 
Deze reeks activiteiten geeft ideeën om jonge leerlingen de basisbeginselen van „zich verplaatsen in het 
verkeer met de fiets“ te introduceren en aan te leren. De activiteiten kunnen gemakkelijk worden uitgevoerd 
en op vele manieren door leerkrachten worden gebruikt omdat ze niet alleen de kennis van de leerlingen 
over de verkeersregels of verkeersborden verbeteren, maar ook hun sensorimotorische vaardigheden en 
hun concentratievermogen. Deze activiteiten kunnen vervolgens worden gevolgd door een fietswedstrijd 
die verschillende moeilijkheidsgraden kan hebben, afhankelijk van de leeftijd en de vaardigheden van de 
leerlingen.

Leerbehoeften: 
De leerlingen 
• moeten kunnen fietsen
• ze moeten zich kunnen oriënteren
• ...

Leerdoelen / Verwachte competenties: 
De leerlingen kunnen 
• de verkeersregels en -tekens leren
• de verkeersborden in hun omgeving verkennen
• hun sensorimotorische vaardigheden verbeteren (spel- en bewe-

gingscurricula voor klas 3rd en 4th )
• een actief leven leiden (spel- en bewegingscurricula voor 3rd en 

4th graad)
• de verworven kennis en vaardigheden in het dagelijks leven toe te 

passen



Lesplan
Volgorde & fase 
doelstelling

Actiestappen en impulsen Geconcretiseerde 
competentieverwach-
tingen

Leermateriaal

EERSTE LES
Fase 1
Startactiviteit

Fase 2
Hoofdactiviteit

Activiteit 1 (5 min-10 minuten) - We kunnen onze activiteit beginnen met een 
opwarmingsliedje, vooral voor de jongere leerlingen. Bijvoorbeeld het sto-
plichtlied.(zie bij extra hints)
Daarna kunnen we verder gaan met een spel dat helpt om ons te concentre-
ren. 
Fietsje - Als opwarmingsactiviteit kan de leerkracht/lerares het volgende 
rijmpje aan de leerlingen leren. Het rijmpje kan gemakkelijk verbonden wor-
den met enkele gemakkelijk te leren bewegingen: Kleine fiets, dit, dit/ Kleine 
fiets dat, dat,/ Kleine dit/kleine dat/ Kleine fiets dit en dat!/(zie video bij extra 
hints)

Activiteit 2 (10-20 minuten) - De leraar introduceert het concept van de 
verkeersborden (verkeerstekens). Richt zich op de volgende vragen: Wat 
is het nut van de verkeersborden? Waarom is het belangrijk ze te kennen? 
Moeten we de verkeersborden kennen als we fietsen? Wat zijn de meest 
voorkomende verkeersborden die we tegenkomen als we fietsen? Er is een 
discussie over dit onderwerp en de leraar presenteert alle belangrijke ver-
keersborden aan de leerlingen. (De keuze van de borden hangt af van de 
leeftijd van de leerlingen en hun voorkennis) 

Activiteit 3 (10-15 minuten) - HUMAN TANDEM - Deze activiteit is geba-
seerd op de waarnemingen en fysieke ervaringen van de leerlingen. Eerst 
moeten we een fietsroute maken met behulp van enkele verkeersborden. 
We kunnen deze route (verkeersscène) in de klas of zelfs buiten maken. 
Voor deze activiteit moeten we groepjes van 2 leerlingen vormen. Elke 
groep van twee bestaat uit een fiets en een fietser. De leerling die vooraan 
staat is de fiets (zijn/haar ogen zijn ingeklapt) en degene die achteraan staat 
is de fietser. Er zijn enkele regels die zowel voor de motor als voor de fietser 
gelden.

De leerlingen kunnen 
• hun kennis opfrissen 

over het stoplicht 
(kleuren en acties)

• hun bewegingsco-
ördinatie en fijne 
motoriek ontwikkelen 
(omdat herhaal-
de bewegingen de 
zenuwbanen tussen 
de hersenen en het 
lichaam versterken, 
verbetert het zeggen 
van een rijmpje met 
bewegingen de be-
wegingscoördinatie)

• hun taalvaardighe-
den ontwikkelen

• verschillende ver-
keersborden onder-
scheiden en benoe-
men.

• hun vertrouwen ont-
wikkelen

• de praktische kennis 
die ze hebben ge-
leerd toepassen

Foto‘s van verschil-
lende verkeersbor-
den, demonstratieve 
verkeersborden, 
rode en groene 
flashcards, presen-
tatie over de ver-
keersborden.
…



Fase 3
Afwerking

REGELS: 
• De fiets gaat rechtdoor als de fietser beide schouders van de motor aan-

tikt. 
• De fiets gaat achteruit als de fietser de bovenkant van het hoofd van de 

fiets raakt.
• De fiets draait naar links/rechts als de fietser de rechter- of linkerschou-

der van de fiets aantikt.
• De fiets stopt wanneer de fietser de achterkant van de fiets raakt.

De taak van de leerlingen is om door het verkeer te gaan en de verkeers-
regels te volgen die gelden door de verkeersborden. Deze activiteit is erg 
leuk, leerlingen willen steeds weer verder! Het is een gemakkelijke manier 
om verkeersregels te leren voor jonge leerlingen! (zie foto‘s bij de extra tips)

Activiteit 4 (10 minuten) - Aan het eind van de les maakt de leraar een 
TRUE/FALSE-activiteit als feedbackactiviteit. 
Hoe gaat het in zijn werk: De leraar vertelt waarheden en onwaarheden over 
de verkeersregels en -borden en de leerlingen moeten hun rode of groene 
flashcards laten zien (bij ‘waar’ tonen ze de groene en bij ‘onwaar’ de rode). 
Bijvoorbeeld: Als ik het STOP-bord zie, moet ik de motor stoppen en afstap-
pen. Is het waar of niet waar? (waar - groen)



Volgorde & fase 
doelstelling

Actiestappen en impulsen Geconcretiseerde 
competentieverwach-
tingen

Leermateriaal 

TWEEDE LE-
SUUR
Fase 1 
Startactiviteit

Fase 2-3
Hoofd- en ein-
dactiviteit

Activiteit 1 (5-10 minuten) - Als opwarmingsactiviteit kunt u beginnen met 
een spel dat u de vorige keer heeft geprobeerd, iets dat de aandacht helpt. 
Ze kunnen het liedje dat ze de vorige les hebben geleerd (het stoplichtliedje) 
onthouden en zingen. We kunnen elk willekeurig bewegingsspel spelen.  

Activiteit 2 (15-20 minuten) – File
Deze activiteit of dit spel helpt de leerlingen de belangrijkste verkeersborden 
te herkennen. 
TIP:Je kunt dit spel ook met andere verkeersborden spelen (ingewikkelde-
re), het hangt ervan af wat je ze wilt leren en hoe oud je leerlingen zijn.  Het 
is een buitenactiviteit, maar je kunt het ook binnen spelen als het buiten 
geen goed weer is. 
De spelregels: je hebt 4 verkeersborden nodig (de belangrijkste: STOP, 
VOORRANG VERLENEN, SLA LINKSAF, SLA RECHTSAF) en een 2-3 m 
lang touw. De leraar is de spelleider die de aanwijzingen aan de leerlingen 
geeft. Je hebt voor elk bord een leerling die het bord moet vasthouden. Je 
stuurt ze in 4 verschillende richtingen en legt het touw in het midden van het 
speelveld.  Voor de andere leerlingen geef je de aanwijzingen waar ze heen 
moeten rennen. Als u bijvoorbeeld STOP roept, rennen alle leerlingen naar 
het bord waarop STOP staat, als u FILE roept, moet iedereen naar het mid-
den rennen en langs het touw lopen. De leerlingen houden om de beurt de 
verkeersborden vast. De leerlingen die in de verkeerde richting gaan krijgen 
een geel punt en na 2 keer geel krijgen ze de derde keer een rood punt en 
zijn ze uit het spel. De laatste 3 leerlingen die nog in het spel zijn, zijn de 
winnaars.
Regels van het spel:
• Luister altijd naar je leraar, volg zijn/haar aanwijzingen!
• Duw of raak anderen niet aan! Probeer niet tegen anderen aan te bot-

sen!

De leerlingen kunnen:
• de verkeersborden 

identificeren.
• meer vertrouwen 

hebben in het gebru-
ik van hun kennis in 
het verkeer.

• zich beter concentre-
ren.

Printbare verkeers-
borden die je kunt 
vinden op het inter-
net, badges ontwor-
pen door leerlingen.



• Wanneer je de naam van een van de 4 verkeersborden hoort (STOP, 
VOORRANG VERLENEN, SLA LINKSAF, SLA RECHTSAF) ren je naar 
het bord toe!

• Als je de zin hoort:“ Het is FILE!“ ren naar het midden en probeer een 
plek langs het touw te vinden!

• Veel plezier met spelen!
TIP: Voor oudere leerlingen kunt u een moeilijkere versie bedenken. Nadat 
elke leerling de 4 borden heeft geleerd, verdeelt u de groep leerlingen in 2 
teams (fietsen en bussen - u kunt ze ook badges geven) en vraagt u hen 
naar het bord te rennen waar u ze wilt hebben. Bijv. Bussen moeten naar 
het stopbord rennen! Fietsen moeten naar het bord van de hoofdweg ren-
nen!

Aanvullende hints, media, nuttige links
The traffic light song link on you tube: https://www.youtube.com/watch?v=HhrfOgLjBvg
Impressions


