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Ride and Smile
Educatieve activiteiten
over milieubewustzijn

Module:  
De weg naar school 

Doelgroep: 
7-10 jaar

Onderwerp(en):  Sociale Wetenschappen, Wiskunde, Italiaans, Engels, Kunst, Muziek en Aardrijkskunde
Onderwerp:  De Weg naar school - De fietspaden van onze dromen
Duur: 15 uur 
Materiaal:  Engels boek, een billboard, tekenvellen, schoolbord, touch screen monitor en internet.
Inhoudelijke gebieden (volgens 
de leerplannen) / Belangrijkste 
sleutelgebieden:
• Natuur en milieu
• Oriëntatie en kennis van het 

grondgebied
• Technologie, digitale technolo-

gie en werk
• Democratie en samenleving 

Beschrijving: 
Het belang van fietspaden in onze samenleving is prominent in het opkomende tijdperk van technologische 
groei. 
De toevoeging van fietspaden creëert niet alleen een gezonde, veilige en duurzame levensstijl, maar ver-
mindert ook de milieuvervuiling en creëert een behoefte aan fietsdeelprogramma‘s die onvermijdelijk de 
groeiende vraag in onze overbevolkte samenleving. Niet alleen maken fietspaden de wegen veiliger voor 
fietsers, maar
ze verminderen ook het aantal ongevallen en bijna-ongevallen tussen auto‘s.

Leerbehoeften: 
De leerlingen 
• moeten de buurt van de school bezoeken om het gebied op een 
kaart weer te geven.
• moeten het gebruik van internet en Google maps kennen.

Leerdoelen / Verwachte competenties: 
De doelen van deze module zijn:
• de ontwikkeling van de kennis van de leerlingen over de buurtwoor-

denschat van de school;
• de verbetering van het richtingsgevoel en de kennis van de buurt 

van de school bij de leerlingen;
• de versterking van de oriëntatie- en artistieke vaardigheden van de 

leerlingen
• de kennis over het belang van duurzame mobiliteit voor het milieu;
• de kennis van verkeersveiligheidsregels.



Lesplan
Volgorde & fase 
doelstelling

Actiestappen en impulsen Geconcretiseerde 
competentieverwach-
tingen

Leermateriaal 

Fase 1 Startactiviteit
• De leraar vraagt de leerlingen hoe ze op school zijn gekomen. 
• Leerlingen bespreken hoe ze op school komen

Hoofdactiviteit
• De leerlingen berekenen de afstanden tussen hun huis en de school.

Afwerking
• Waar mogelijk gebruiken de leerlingen andere monitoren om deze ana-

lyse te maken waarbij ze hun wiskundige kennis in het proces te betrek-
ken.

De leerlingen kunnen  
• de meeteenheid 

gebruiken om de 
afstand tussen hun 
huis en de school te 
berekenen

  

Aanvullende hints, media, nuttige links 
Google maps

Deze ervaring kan worden voorgesteld aan andere klassen om het milieubewustzijn te vergroten of om andere onderwerpen te behandelen, 
waarbij dezelfde methodologische hulpmiddelen worden gebruikt.  



Impressies



Lesplan
Volgorde & fase 
doelstelling

Actiestappen en impulsen Geconcretiseerde 
competentieverwach-
tingen

Leermateriaal 

Fase 2
weten hoe ze 
het gebied 
moeten verken-
nen 

Startactiviteit
• Leerlingen en de leerkracht gaan de school uit en verkennen de buurt 

om te zoeken naar: het postkantoor, het café, de kerk, de markt, andere 
scholen in de buurt, de bibliotheek, het park en het commerciële centrum

Hoofdactiviteit
• De leerlingen leren de Engelse woordenschat in verband met de plaats 

waar ze wonen.

Afwerking
• Waar het mogelijk is, kunnen leerlingen hun vaardigheden vergroten 

door het leren van de tekst van een lied.

De leerlingen kunnen 
• de Engelse woorden-

schat in verband met 
de plaats waar ze 
wonen gebruiken

• hun gevoel van 
oriëntatie verbeteren

• hun belangstelling 
voor met milieu ver-
hogen

Aanvullende hints, media, nuttige links 
Google maps

Impressions
Zie video in „Additional Material“



Lesplan
Volgorde & fase 
doelstelling

Actiestappen en impulsen Geconcretiseerde 
competentieverwach-
tingen

Leermateriaal 

Fase 3
Het internet 
gebruiken om 
nieuws en infor-
matie te vinden 

Illustreer de 
observatiege-
gevens door 
middel van ta-
bellen, kaarten, 
diagrammen en 
tekeningen

Goede en ver-
antwoordelijke 
burgers worden

Startactiviteit
• Studenten gebruiken internet om de positie van de plaatsen te bepalen 

op Google-maps

Hoofdactiviteit
• Leerlingen gebruiken de gegevens om een buurtkaart te maken

Afwerking
• Als leerlingen het gebrek aan fietspaden in de schoolomgeving opmer-

ken, kunnen ze besluiten om in de  kaart de fietspaden van hun dromen 
te zetten om de overheid en de gemeente aan te sporen om meer  in-
spanningen in het maken van fietsinfrastructuur

De leerlingen 
• betrekken en betrek-

ken hun klasgenoten 
met een handicap bij 
een samenwerking-
sproject. 

• verhogen ook hun 
bewustzijn ten aan-
zien van verkeersvei-
ligheidsregels.

Additional hints, media, useful link:
Google maps
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