
les
Deelnemen aan het verkeer en de basisregels 

kennen: je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. 

Wat heb je nodig:
• Schaar
• Plakband
• Twisterspel
• Draaischijf van Twister

•  Afbeeldingen van verkeersborden  

(voor op de grote stippen)

Stap 1:
Vraag de leerlingen om de 12 afbeeldingen  

(of meer) van de verkeersborden uit te knippen  

(de verkeersborden kun je downloaden op  

www.verkeerspleinamsterdam of die staan  

afgebeeld op de achterkant van deze lesbrief). 

Plak vervolgens de afbeeldingen op het grote 

Twisterveld. De plek en de kleur maakt niet  

zoveel uit. Zorg er wel voor dat verkeersborden 

goed over het veld verdeeld zijn. 

Stap 2: 
Nu kan het spelen beginnen! Eén leerling draait 

aan de draaischijf. Als de wijzer bijvoorbeeld op 

‘linker been op rood’ komt te staan, geeft hij de 

aanwijzingen door. De leerling die aan de beurt is  

op het veld, gaat met zijn linkerbeen op rood staan 

en benoemt vervolgens het verkeersbord dat op de 

rode stip geplakt is. Weet hij het antwoord niet, dan 

kunnen de andere leerlingen hem helpen.

Stap 3: 
Het spel is verder hetzelfde als het gewone Twister, 

met als extraatje dat de leerlingen nieuwe regels  

en verkeersborden leren kennen. Om het iets 

moeilijker te maken, kun je de leerlingen vragen 

waar en in welke verkeerssituaties je de borden  

kunt tegenkomen. 

Stap 4:
Het spel eindigt als één van de leerlingen omvalt. 

Dan is het volgende groepje aan de beurt en draait 

er weer een andere leerling aan de draaischijf. 

Nabespreking:
Bespreek met de leerlingen welke verkeersborden 

ze nog niet kenden, en welke al wel. Waar komen ze 

die zoal tegen? Nu weten ze wat ze moeten doen! 

Meer informatie en leuke ideeën vind je op:

www.weekvanhetverkeer.nl

onderwerp:  
Verkeersborden
lesbrief 10  onderbouw

Introductie: Als de leerlingen naar school lopen, fietsen of rijden dan ze komen  
vaak verkeersborden tegen. Welke zijn dat? En wat betekenen al die borden eigenlijk? 
Tijdens het spelen van een potje twister benoem je de borden en de betekenis ervan!

Doel: Leerlingen uit de onderbouw maken met deze lesbrief op een speelse manier 
kennis met de belangrijkste verkeersborden en wat ze betekenen. 

Duur: 30 minuten.

verkeers  
twister



werkblad 10 onderbouw
onderwerp: verkeersborden


