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Fiets en verkeersveiligheid 
Deel 4



Ride and Smile
Educatieve activiteiten
over milieubewustzijn

Module:  
Fiets en Verkeersveiligheid - Deel 4

Doelgroep: 
7-10 jaar

Onderwerp(en): Maatschappijleer, Persoonlijke ontwikkeling, Kunst, Literatuur
Onderwerp: Ik en mijn fiets
Duur: 2 tot 3 uur 
Materiaal: Composities, Kunstwerken, Poster 

Inhoudelijke gebieden (volgens 
de leerplannen) / Belangrijkste 
sleutelgebieden:
• Taal en literatuur
• Kunst
• Technologie 
• Sociale studies 
• Persoonlijke ontwikkeling

Beschrijving: 
Als we aan fietsen denken hebben we de neiging om ons alleen te richten op de voordelen van duurzaam 
vervoer of de vermindering van schadelijke uitlaatgassen, wat goed is, maar aan de andere kant weten we 
dat de beste manier om verantwoordelijk gedrag bij kinderen te ontwikkelen is om het vanuit een emotio-
neel oogpunt te benaderen. Als we emotioneel met iets verbonden zijn, gaat het veel dieper en fietsen is 
daarop geen uitzondering. Kinderen zullen veel meer geïnteresseerd zijn in de activiteit waarmee ze emo-
tioneel verbonden zijn. 
Met de volgende activiteiten proberen we de emotionele verbondenheid van kinderen met fietsen te ver-
kennen en te ontwikkelen. Deze activiteiten kunnen worden gebruikt bij verschillende onderwerpen als on-
derdeel van een klassikale activiteit, een enkele reeks of het kan worden gebruikt om een hele klasactiviteit 
op te bouwen, de keuze is aan de leerkracht hoe hij/zij zijn/haar klasactiviteit organiseert.
    

Leerbehoeften: 
De leerlingen 
• Hebben algemene kennis over fietsen en de fiets 
• Kunnen de 6 basisemoties herkennen

Leerdoelen / Verwachte competenties: 
De leerlingen kunnen  
• hun emotionele intelligentie ontwikkelen of vergroten
• leren over hun persoonlijkheid en gevoelens
• hun sociale vaardigheden ontwikkelen
• hun artistieke vaardigheden ontwikkelen



Lesplan
Volgorde & fase 
doelstelling

Actiestappen en impulsen Geconcretiseerde 
competentieverwach-
tingen

Leermateriaal

Fase 1
Startactiviteit

Fase 2
Hoofdactiviteit

Activiteit 1 (20-25 minuten) - Dit is een basis- of inleidende activiteit, die 
goed is om eerst te doen, elke andere activiteit kan hierop volgen, ze zijn 
uitwisselbaar (behalve deze eerste). 
De leraar initieert een geleid gesprek met de leerlingen. Voor een betere 
sfeer wordt aanbevolen de stoelen en de deelnemers in een cirkel te plaat-
sen. De leerkracht deelt smiley‘s uit - emoticons (negatief en positief, of 
verdrietig en blij) en begint het gesprek met het tonen van verschillende 
activiteiten aan de leerlingen en vraagt hen deze te beoordelen (het tonen 
van een van hun emoticons flashcards volgens hun indruk of gevoel met 
betrekking tot de activiteit). De leerkracht toont meer foto‘s over fietsen en 
vraagt de leerlingen te praten over hun gevoelens bij deze activiteit. De 
leerlingen wordt gevraagd hun verhalen over fietsen te delen. TIP: Dit is 
een zeer belangrijke fase om de houding van de leerlingen ten opzichte van 
fietsen te onderzoeken, dus maak voldoende tijd vrij voor deze activiteit. Als 
u met oudere leerlingen werkt, kunt u meer emoticons gebruiken omdat hun 
emotionele intelligentie meer ontwikkeld is (of zou moeten zijn) dan die van 
jongere leerlingen. 

Activiteit 2 (30-45 minuten) - deze activiteit kan een individuele kunstles zijn. 
Vraag de leerlingen om met een willekeurige techniek hun fiets te tekenen 
of te schilderen. Er zullen altijd leerlingen zijn die geen fiets hebben, in dat 
geval vragen we de leerlingen hun droomfiets te tekenen (de fiets die ze in 
de toekomst willen hebben of die ze zouden willen hebben). De leerlingen 
kunnen elke techniek gebruiken die ze willen, we moeten hen in dit opzicht 
niet beperken. Aan het eind van de activiteit organiseren we een expositie 
waar degenen die dat willen hun werk presenteren. Tips voor vragen aan de 
leerlingen: Hoe voelde je je tijdens de activiteit? Beschrijf wat je het leukst 
vindt aan je fiets. Kun je je een verhaal met je fiets herinneren dat je wilt 
delen? etc.
TIP: Maak elke activiteit altijd vrijwillig? Vraag de leerlingen niet om dingen 
te doen of gevoelens/gedachten te delen die ze niet willen of willen!

De leerlingen kunnen 
• meer leren over hun 

gevoelens en emo-
ties

• leren hun gevoelens 
over fietsen en zich-
zelf uit te drukken

• hun artistieke vaar-
digheden ontwikke-
len

• hun sociale vaardig-
heden ontwikkelen 
(naar elkaar luiste-
ren, elkaar helpen, 
samenwerken, enz).

Afdrukbare fiets-
wielen, emoticon 
flashcards, knutsel-
materiaal



Fase 3
Afwerking

Activiteit 3 (30-45 minuten) - Deze activiteit kan een op zichzelf staande 
activiteit zijn van een literatuurles (leesles in het basisonderwijs) waarbij de 
leerlingen gedichten of composities kunnen maken over hun fiets of over de 
activiteit fietsen. Ze kunnen praten over hun avonturen met fietsen en de 
gevoelens die daarbij komen kijken. Ze kunnen hun werk delen door er een 
boek of een digitale versie van te maken. (zie video over een fysieke versie 
onder Impressies).

Activiteit 4 (30-45 minuten) - De leerkracht deelt bladzijden uit met een 
zwart-wit silhouet van een fietswiel. De leraar vraagt de leerlingen om alle 
gevoelens/emoties op te schrijven die ze voelen bij het fietsen en die ver-
volgens in te kleuren volgens hun stemming. Aan het eind van de activiteit 
vragen de leerlingen vrijwillig te vertellen welke emoties of gevoelens ze op 
hun eigen fietswiel hebben gezet. Als nevenactiviteit kunnen deze wielen 
in een andere klas (bij voorkeur een kunstklas) worden gebruikt om er een 
poster van te maken of ze gewoon aan de muur van de klas te hangen. De 
leerlingen zullen erg trots zijn op de wielen die ze hebben gemaakt. 

Additional hints, media, useful links
Het silhouet van een willekeurige site op het internet kan voor de activiteit worden gebruikt.
Basis gevoelens emoticons: https://www.twinkl.com.au/resource/emoji-emotion-cards-au-t-10003409 
Impressions

Video about the art book  
„Me and My Bike“
see „Additional Materials“


