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Ride and Smile
Educatieve activiteiten
over milieubewustzijn

Module:  
Bicycle Fiets en Verkeersveiligheid - Deel 5

Doelgroep: 
7-10 jaar

Onderwerp(en): PE
Onderwerp: Fietswedstrijd
Duur: 2-3 uur
Materiaal: verkeersborden, diploma‘s, prijzen

Inhoudelijke gebieden (volgens 
de leerplannen) / Belangrijkste 
sleutelgebieden:
• Sport, PE (lichamelijke opvoe-

ding)

Beschrijving: 
De verkeersregels kennen wanneer we op de fiets zitten is levensreddend, dus waarom zouden we niet 
oefenen met onze leerlingen in de school en hen het plezier van een fietswedstrijd aanbieden. Naast het 
entertainment of het plezier van deze activiteit kunnen we hen ook sociale basisvaardigheden aanleren. Ze 
kunnen zich gemotiveerd voelen, ze kunnen ook hun besluitvorming en probleemoplossende vaardigheden 
verbeteren. Deze fietscursus of wedstrijd is heel goed om onze leerlingen te leren hun doelen te bereiken.
    

Leerbehoeften: 
De leerlingen 
• moeten de verkeersregels, verkeersborden en aanwijzingen kennen
• ... 

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



Lesplan
Volgorde & fase 
doelstelling

Actiestappen en impulsen Geconcretiseerde 
competentieverwach-
tingen

Leermateriaal

Fase 1
Startactiviteit

Fase 2
Belangrijkste 
activiteiten

Fase 3
Afwerking

Activiteit 1 - Als opwarmingsactiviteit, vóór de wedstrijd, kunt u de verkeers-
borden en de verkeersregels met uw leerlingen opfrissen door samen met 
hen een korte video te bekijken.

Activiteit 2 -We maken verschillende leeftijdsgroepen (1-2 klassen, 3-4 klas-
sen) 
• We maken een verkeersroute of een wedstrijdveld met verkeersborden. 

De beste plaats hiervoor is op het schoolplein of sportveld uiteindelijk 
een park. 

• Elke leerling moet met zo min mogelijk fouten (verkeersregels overtre-
den) door het wedstrijdveld rijden en zo snel mogelijk bij de finish aanko-
men.

• We moeten een puntensysteem opzetten. Elke verkeersregelfout telt 5 
punten op bij de eindtijd (score) van de leerling. Als een leerling bijvoor-
beeld in 2 minuten en 5 seconden door het veld gaat, maar 2 verkeersre-
gelfouten maakt, tellen we 10 seconden op bij de looptijd van de leerling 
en krijgt hij/zij een eindtijd van 2 minuten en 15 seconden.

• De eerste 3 of 5 studenten die de minste eindtijd hebben zijn de win-
naars. 

Activiteit 3 - Als laatste activiteit moet u uw leerlingen belonen en ook samen 
met hen de activiteit evalueren!
TIPS: Als u meer leerlingen wilt belonen, kunt u de eerste 10 leerlingen met 
minder eindtijd nemen of u kunt elke andere regel instellen die u wenst. Het 
belangrijkste is dat u de leerlingen aanmoedigt om deel te nemen aan de 
wedstrijd!

De leerlingen kunnen 
• hun sociale vaardig-

heden ontwikkelen 
door op een eerlijke 
manier met elkaar te 
wedijveren

• hun vertrouwen ont-
wikkelen

• de praktische kennis 
die ze hebben ge-
leerd toepassen

• leren over verkeers-
regels

Veiligheidsuitrusting 
(helm, kniebescher-
mer, elleboogbe-
schermer enz.).
Verkeersborden
Diploma‘s, prijzen, 
fietsen (elke leerling 
brengt zijn eigen 
fiets mee of kan die 
aan elkaar lenen).

Aanvullende hints, media, nuttige links
Als je geen verkeersborden hebt, kun je er een paar afdrukken.  
Video over verkeersborden: https://www.youtube.com/watch?v=fbOlkrzYmnc
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