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Fiets en verkeersveiligheid 
Deel 2



Ride and Smile
Educatieve activiteiten
over milieubewustzijn

Module:  
Fiets en Verkeersveiligheid - Deel 2

Doelgroep: 
7-10 jaar

Onderwerp(en): Sociale studie, Taal en communicatie
Onderwerp: Wees veilig op de weg
Duur: 1 uur
Materiaal: fietspuzzel, beschermende uitrusting

Inhoudelijke gebieden (volgens 
de leerplannen) / Belangrijkste 
sleutelgebieden:
• Sociale studies
• Taal en communicatie

Beschrijving: 
Het kennen van de veiligheidsregels wanneer we fietsen is erg belangrijk. Soms vergeten we dat fietsen 
op de openbare weg even gevaarlijk is als het besturen van een ander voertuig, bijvoorbeeld een auto. 
Als we de veiligheidsgordel niet omdoen, kunnen we ons bezeren. We moeten onze leerlingen aan het 
denken zetten en hen verantwoordelijk maken wanneer ze hun fiets gebruiken. De veiligheidsuitrusting is 
erg belangrijk en we moeten het gebruik van de helm, kniebeschermers, elleboogbeschermers of andere 
veiligheidsuitrusting benadrukken wanneer we onze fietsen gebruiken.    

Leerbehoeften: 
De leerlingen 
• ze moeten basis over fiets en fietsen weten
• …

Leerdoelen / Verwachte competenties: 
De leerlingen kunnen  
• leren hoe ze hun fiets veilig op de weg kunnen gebruiken
• de beschermende (fiets)uitrusting aantrekken
• hun coöperatieve vaardigheden ontwikkelen



Lesplan
Volgorde & fase 
doelstelling

Actiestappen en impulsen Geconcretiseerde 
competentieverwach-
tingen

Leermateriaal

Fase 1
Startactiviteit

Fase 2
Hoofdactiviteit

Fase 3
Afwerking

We kunnen onze activiteit beginnen met een opwarmingsliedje, vooral voor 
de jongere leerlingen. Bijv. Ik hou van fietsen.
De leraar geeft een aantal puzzels aan de leerlingen (plaatjes met fietsen). 
TIP: We kunnen de klas in groepjes van 2 of 3 verdelen, dat hangt af van 
onze keuze en de grootte van onze klas. Als we met jongere leerlingen wer-
ken, kunnen we gemakkelijker werken in groepjes van 2. De opdracht is om 
de delen van de puzzel bij elkaar te zoeken. 

De volgende stap is een discussie over fietsen, fietsen, veiligheid (we voe-
ren de discussie aan de hand van de foto‘s van de puzzels). De leerkracht 
richt zich op de volgende vragen: 
Wat doen de mensen op de foto‘s? Wat dragen ze? Waarom moeten we 
een helm dragen? Welke andere lichaamsdelen moeten we beschermen 
als we fietsen? Wat gebeurt er als we met onze fiets de weg moeten over-
steken? Hoe kunnen we er zeker van zijn dat automobilisten ons op de weg 
opmerken? Fietsregels zijn online te vinden (zie link).
Als volgende stap toont de leraar een beschermingsuitrusting (helm, knie- 
en elleboogbeschermers enz.). De leraar demonstreert hoe de uitrusting op 
de juiste manier moet worden aangetrokken. De leerlingen worden aange-
moedigd de uitrusting uit te proberen. 

Een andere goede activiteit is om de leerlingen te vragen een poster te ma-
ken over het promoten van veiligheidsmaatregelen bij het fietsen. De leerlin-
gen kunnen in groepjes van 2 tot 5 werken. 
De studenten presenteren hun poster.

De leerlingen kunnen 
• hun kennis ontwik-

kelen over de veilig-
heidsregels van het 
fietsen

• de fietsuitrusting 
leren kennen

• hun vertrouwen ont-
wikkelen

• de praktische kennis 
die ze hebben ge-
leerd toepassen

• meer leren over de 
regels van het fietsen

Veiligheidsuitrusting 
(helm, kniebescher-
mer, elleboogbe-
schermer enz.).
Printbare foto‘s die 
tot puzzels gemaakt 
worden.
Printbare kruiswoor-
draadsels en vei-
ligheidsregels voor 
fietsen

Aanvullende hints, media, nuttige links
Lied: I like to ride my bicycle https://www.youtube.com/watch?v=wxcSxYZSbiQ  
Een andere optie voor een fietsliedje voor jonge leerlingen: https://www.youtube.com/watch?v=9GzbrjnVS3c  
Kinderen en fietsveiligheid https://one.nhtsa.gov/people/injury/pedbimot/bike/kidsandbikesafetyweb/index.htm  
Printbaar werkblad over veiligheidsuitrusting: https://www.tes.com/teaching-resource/bicycle-parts-and-equipment-11362636  
Leer meer over uw fiets: https://greenschoolsireland.org/celebrate_cycling/ 
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