
les
Leren over het verkeer hoort bij opgroeien. Het 

is net zo belangrijk als rekenen en lezen. Daarom 

is het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd 

kennismaken met de verkeersregels. 

Wat heb je nodig:
• Een schaar
• Stiften of kleurpotloden

Stap 1:
Op de achterkant van deze lesbrief staat een 

memoryspel afgebeeld met verkeersborden, 

voertuigen en andere verkeerstekens. Vraag  

de klas om in duo’s de kaartjes uit te knippen 

Extra: Als er nog tijd is. Vraag de leerlingen  

de memorykaartjes in te kleuren.

Stap 2:
Neem alle afbeeldingen op de kaartjes met de klas 

door: wat betekenen de verkeersborden en waar  

kun je die tegenkomen? Wat moet je doen als je  

een zebrapad ziet? Hoe weet je hoe hard je ergens 

mag rijden?

Stap 3:
Speel in kleine groepjes het memoryspel. Leg de 

kaartjes met de afbeelding naar beneden. De spelers 

mogen om de beurt twee kaartjes omdraaien. Als zij 

twee dezelfde plaatjes hebben omgedraaid, mogen 

zij die houden. Vraag de kinderen of ze de betekenis 

kunnen geven van de plaatjes. Wie de meeste setjes 

heeft verzameld, heeft gewonnen. 

Tip: Bij heel jonge kinderen of bij gebrek aan tijd, 

kun je ook minder setjes op tafel leggen. Dan duurt 

het spel net iets minder lang!

Nabespreking
Bespreek met de klas wat ze hebben geleerd. Welk 

verkeersbord kenden ze nog niet? Hebben ze de 

afbeeldingen op de kaartjes wel eens gezien op weg 

naar school? Dan weten ze nu wat die betekenen!

Meer informatie
Meer informatie en leuke ideeën vind je op:  

www.weekvanhetverkeer.nl

onderwerp: verkeers

borden en regels
lesbrief 1  onderbouw

Verkeers
memory
Introductie: De meeste kinderen kunnen prima fietsen, maar kennen zij de 
verkeersregels ook? Weten ze bijvoorbeeld wanneer ze moeten stoppen? En wat 
betekenen al die verkeersborden langs de weg? 

Doel: Met deze lesbrief maken je leerlingen op speelse wijze kennis met de regels in het 
verkeer en worden ze zich bewust van het belang van verkeersborden op weg naar school. 

Duur: 60 minuten.



Werkblad 1  onderbouw
onderwerp: verkeers borden en regels



les
Leren over het verkeer hoort bij opgroeien. Het is 

net zo belangrijk als rekenen en lezen. Dat is de 

reden dat we leerlingen al op jonge leeftijd laten 

kennismaken met verkeersregels. 

Wat heb je nodig:
• Lego-poppetjes

• Speelgoed fietsjes, auto’s, treinen en bussen

• Wc-rollen
• Blauw en rood papier

• Verf

Stap 1:
Vraag je leerlingen of ze allemaal speelgoed 

van thuis mee willen nemen dat met verkeer te 

maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan Lego-fietsjes, 

stoplichten, auto’s, bussen en vrachtwagens, maar 

ook een speelkleed met een autoweg erop zou 

superhandig zijn!

Stap 2:
Vraag aan je leerlingen welke verkeersregels zij al 

kunnen benoemen. En welke verkeersborden kennen 

ze al? Pak de verkeersborden erbij (zie achterkant 

lesbrief) en bespreek kort wat ze betekenen. 

Stap 3:
Gebruik het kruispunt op de achterkant van deze 

lesbrief en verdeel de poppetjes, de fietsjes, auto’s, 

treinen en bussen onder de leerlingen. Laat ze 

nu één voor één een verkeerssituaties naspelen. 

Bijvoorbeeld: er staat een poppetje bij het zebrapad 

en er komt een fietser aan: wat moet je dan doen? 

Laat ze met elkaar overleggen en zelf een oplossing 

bedenken. Al het speelgoed mag meedoen!

Stap 4:
Na het spelen gaan ze lekker knutselen. Hiervoor 

kunnen ze de verkeersborden van deze lesbrief 

gebruiken. Om het helemaal af te maken, kun je zelf 

verkeersborden knutselen van wc-rollen (zie foto).

Gebruik hiervoor de verkeersborden van het 

werkblad van lesbrief 3.

Meer informatie
Meer informatie en leuke ideeën vind je op:  

www.weekvanhetverkeer.nl

onderwerp:  
verkeersregels
lesbrief 2  onderbouw

Ken jij  
de regels al?
Introductie: Wat betekenen al die verkeersborden eigenlijk? Moet ik verkeer van 
rechts altijd voorrang geven? En hoe weet ik wanneer ik moet stoppen? Veel ongelukken 
gebeuren nog steeds omdat niet iedereen zich aan de regels en afspraken houdt. Wat 
weet jouw klas al van het verkeer? 

Doel: Met deze lesbrief maken je leerlingen op speelse wijze kennis met de regels in het 
verkeer en worden ze zich bewust van het belang van verkeersborden op weg naar school.  

Duur: 30 minuten.



Werkblad 2 onderbouw
onderwerp: verkeersregels



les
Deelnemen aan het verkeer en de basisregels kennen: 

je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. 

Wat heb je nodig:
• Zwart en wit papier 

• Lijm
• Schaar
• Stiften en/of kleurpotloden

• Voorleesboek over verkeer

Stap 1:
Lees het boekje over verkeer voor (bijvoorbeeld: 

‘Stoeprand Stop’ van Dick Bruna). Op deze manier 

maken je leerlingen kennis met het verkeer. 

Stap 2:
Vraag je leerlingen nu in duo’s een echt zebrapad 

te knutselen. Wie is er goed in knippen? Die mag 

de witte stroken knippen. De ander plakt de witte 

stroken op het zwarte vel. Op de achterkant van 

de lesbrief staan er een aantal verkeersborden en 

een stoplicht afgedrukt. Kennen ze er misschien al 

een paar? Wat betekenen de verschillende kleuren 

van een stoplicht? Bespreek de belangrijkste 

verkeersborden. Laat de klas de verkeersborden 

uitknippen. Plak ze tot slot bij het zebrapad. 

Stap 3:
Zing met de klas het ‘oversteekliedje’ op de  

wijs van Vader Jacob. 

Oversteken, oversteken. 

Stoeprand stop! Stoeprand stop! 

Kijk naar alle kanten. Kijk naar alle kanten. 

Kijk, kijk, kijk. Kijk, kijk, kijk. 

Oversteken, oversteken. 

Let goed op! Let goed op! 

Kijk, daar komt een auto. Kijk, daar komt een auto. 

Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. 

Oversteken, oversteken. 

Let goed op! Let goed op! 

Kijk, daar komt geen auto. Kijk, daar komt geen auto. 

Stap, stap, stap. Stap, stap, stap.

Nabespreking:
Bespreek nog even kort wat je je leerlingen 

geleerd hebt vandaag. Zullen we nog één keer  

het liedje zingen?

Meer informatie en leuke ideeën vind je op:

www.weekvanhetverkeer.nl

onderwerp:  
Verkeersveiligheid
lesbrief 3  onderbouw

speel en leer
Introductie: Ook al nemen kleuters nog niet zelfstandig deel aan het verkeer, ze zien 
al wel van alles om zich heen gebeuren. Als ze in de auto zitten, achterop de fiets of aan 
de hand van hun vader of moeder. Het kan geen kwaad nu al de belangrijkste regels met 
ze door te nemen.  

Doel: Je leerlingen maken op een speelse manier kennis met de basisregels in het 
verkeer. Wanneer moeten ze stoppen en wat betekenen de kleuren van een stoplicht?

Duur: 30 minuten.



werkblad 3 onderbouw
onderwerp: Verkeersveiligheid
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les
Leerlingen lopen of fietsen de weg van school naar 

huis soms op de automatische piloot. Om veilig aan 

het verkeer deel te kunnen nemen is het belangrijk 

dat de leerlingen de verkeersregels kennen en 

gevaarlijke situaties kunnen inschatten. 

Wat heb je nodig:
• Dobbelstenen 

• Kleurpotloden

• Schaar
• Plakband
• Papier
• Pionnen (of Lego-fietsjes of -autootjes)

• De verkeerskrant uit de Week van het Verkeer 2019

Stap 1:
Bespreek met je leerlingen welke verkeerssituaties ze 

tegenkomen op weg van school naar huis.

Stap 2:
Laat de leerlingen in duo’s de situaties en eigen 

ervaringen bespreken. Kennen de leerlingen de 

verkeersregels en -borden al? En houdt iedereen zich 

hier ook netjes aan? Laat de leerlingen in duo’s de 

situaties tekenen.

Stap 3:
Laat de leerlingen hun eigen pion voor het spel 

ontwerpen. Of gebruik een voorbeeld van de 

achterkant. Knip ze uit, plak de rand vast met lijm 

of plakband en gebruik deze pionnen voor het 

verkeersbordspel. 

Stap 4:
Het spel kan beginnen! Wie het hoogste getal gooit 

mag beginnen.
 
Gooi met je dobbelsteen en ga dit aantal stappen 

vooruit. Komt jouw pion op een van de plaatjes, 

lees dan aan de rechterkant of je een beurt moet 

overslaan, een stap terug moet of juist vooruit.  

De volgende speler is nu aan de beurt. Wie het eerst 

precies op de finish komt, heeft gewonnen! 

Nabespreking:
Bespreek met de klas hoe het was om te doen.  

Wat hebben ze ervan geleerd? Waar hadden ze  

niet zo bij stil gestaan? Nog een potje dan maar?

Meer informatie en leuke ideeën vind je op:

www.weekvanhetverkeer.nl

onderwerp:  
verkeersveiligheid
lesbrief 4  middenbouw

Maak je eigen 
verkeersbordspel!
Introductie: Op weg naar school maken je leerlingen in het verkeer van alles mee. 
Dat kunnen leuke dingen zijn, maar ook spannende dingen. Stoppen voor een zebrapad, 
een groep jonge eendjes die wil oversteken of een (bijna) botsing met een auto.   

Doel: Door het maken en het spelen van dit verkeersbordspel worden de leerlingen 
zich bewust van het verkeer en de daarbij horende gevaren. Door stil te staan bij de 
verschillende verkeerssituaties op hun route leren ze met een andere blik naar het  
verkeer te kijken en worden ze zich bewust van de eventuele gevaren.

Duur: 1 uur.



Werkblad 4 Middenbouw
onderwerp: Verkeersveiligheid

Knip de cirkels uit en plak de randen aan elkaar. Met deze pionnen kun 
je het verkeersbordspel spelen. Dit spel vind je op de achterkant van de 
Verkeerskrant 2019 en op www.weekvanhetverkeer.nl



les
Leerlingen lopen of fietsen de weg van school naar 

huis soms op de automatische piloot. Om veilig aan 

het verkeer deel te kunnen nemen is het belangrijk 

dat de leerlingen de verkeersregels kennen en 

gevaarlijke situaties kunnen inschatten. 

Wat heb je nodig:
• Twee fietsen
• Pen of potlood

• Gereedschapskist

• Fietschecklist voor de hele klas

Stap 1:
Maak twee teams in de klas. Elk team voert een 

controle uit van de fiets volgens de fietschecklist die 

je op de achterkant van deze lesbrief vindt. Met pen 

kunnen ze op de fiets checklist aangeven of iets in 

orde is of juist niet. 

Stap 2:
Bekijk de fietschecklist van de twee teams. Kloppen 

de antwoorden? Dan wordt het winnende team in 

het zonnetje gezet.

Stap 3:
Nu loopt de hele klas de winnende fiets nog één 

keer na. Kunnen de leerlingen de problemen zelf 

verhelpen? Of moet er een fietsenmaker aan te 

pas komen? 

Stap 4:
Deel tot slot aan alle leerlingen een fietschecklist  

uit met de vraag of ze thuis hun eigen fiets ook  

willen controleren op veiligheid.  

Tip voor thuis: 
Hoe zit het met de fiets van jouw ouders? Degene 

met de beste fiets mag kiezen wat je ‘s avonds eet.  

Nabespreking: 
Bespreek met de klas hoe het was om te doen.  

Wat hebben ze ervan geleerd? Waar hadden ze  

niet zo bij stil gestaan? 

Meer informatie:
Wil je meer weten over verkeerseducatieve

activiteiten? Kijk op www.weekvanhetverkeer.nl

onderwerp:  
fietskeuring
lesbrief 5  middenbouw

Check your bike, 
the battle!
Introductie: Om goed te kunnen fietsen heb je een fiets nodig met werkende 
remmen en licht. Waar moet een veilige fiets eigenlijk nog meer aan voldoen?

Doel: Door gezamenlijk een fietscheck uit te voeren leren je leerlingen waar ze op 
moeten letten bij hun eigen fiets. Met de controlekaart kunnen ze thuis zelf ook een 
controle uitvoeren met hun vrienden of familie. 

Duur: 30 minuten.
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werkblad 5 MIDDENBOUW
onderwerp: fietskeuring

Checklist

1:  Er zit een bel op de fiets en die is ook 
goed te horen. 

2:  Het stuur zit goed vast; er zit geen 
enkele speling in. Het stuur staat 
minstens even hoog als het zadel.

3:  De handvatten zitten goed vast, dus ze 
kunnen niet schuiven.

4:  De remmen (terugtraprem en handrem) 
werken goed. De remkabels zijn goed 
vastgezet aan het frame.

5:  De remblokjes zijn niet versleten: het 
profiel is nog te zien.

6:   De banden zijn goed, hebben nog 
genoeg profiel en zijn hard opgepompt. 
Op de band is een reflecterend lint 
aanwezig of er zijn in de spaken twee 
reflectoren aangebracht.

7:  De spaken zijn allemaal aanwezig en zijn 
strak gespannen.

8:  De trappers zijn voldoende stroef en 
hebben allebei twee gele reflectoren.

9:  De ketting is gesmeerd en heeft een 
kleine speling.

10:  Er zit een rode reflector aan de 
achterkant van de fiets.

11:  Het zadel staat op passende hoogte en 
zit goed vast.

Verlichting
A:  De voorlamp werkt goed, zit stevig aan 

de fiets vast, geeft wit of geel licht en 
knippert niet.

B:  De achterlamp werkt goed, zit stevig 
aan de fiets vast, geeft rood licht en 
knippert niet.

Regels voor losse lampjes
Voor: wit of geel licht. Achter: rood licht.
De losse lampjes mogen alleen op de hoogte van het bovenlichaam gedragen worden, mag 
ook aan kleding of tas. MAAR: losse lampjes moeten goed zichtbaar zijn. Er mag dus niets 
voor of overheen hangen. Losse lampjes moeten recht vooruit en recht achteruit schijnen,  
ze mogen niet knipperen en niet te veel bewegen.



les
De meeste ongelukken in het verkeer gebeuren 

omdat iemand er met zijn aandacht niet bij is. Vaak 

is de mobiele telefoon de boosdoener. Meer dan 

54% van de fietsers tussen de 12 en 80 jaar geeft aan 

weleens te appen of te bellen op de fiets. Mobiel 

gebruik op de fiets is vanaf 1 juli 2019 verboden en 

dus strafbaar. 

Wat heb je nodig:
• Mobieltje
• Stopwatch (op je mobiele telefoon)

Stap 1:
Laat leerlingen in duo’s van A naar B lopen zonder 

een mobieltje in de hand. De een loopt achter de 

ander aan en neemt de tijd op. Bedenk wat A en 

B als locaties kunnen zijn (bijv. van de klas naar het 

toilet, of van de klas naar de uitgang of juist een 

afstand in de klas). Hoe lang duurt het om van A  

naar B te komen? Schrijf dit op.

Stap 2:
Laat je leerlingen hun mobieltje erbij pakken (jeeh!). 

Vraag ze opnieuw om in duo’s dezelfde afstand 

te lopen maar dit keer terwijl de leerlingen een 

chatgesprek met elkaar voeren. Laat de leerlingen 

een gesprek voeren over hoe zij vandaag naar school 

zijn gekomen, met welk vervoersmiddel, hoe lang 

het heeft geduurd etc. 

De leerlingen gaan tegelijk van start. Een van de 

twee neemt opnieuw de tijd op. Hoe lang duurt  

het om van A naar B te komen? Schrijf dit ook op. 

Extra: Heb je wat meer tijd? Laat de leerlingen 

dan wat verder weg lopen, bijvoorbeeld op het 

schoolplein. Nog leuker!

Stap 3:
Vergelijk de uitkomsten op het werkblad.  

Wat duurde langer? Schrijf op hoe dat komt. 

Nabespreking: 
Bespreek met de klas hoe het was om te doen. 

Leerlingen discussiëren met elkaar over de risico’s 

van gebruik van hun mobiel op de fiets. Hoe vaak 

zitten ze eigenlijk op een mobiel? En waar? Hebben 

ze wel eens bijna een ongeluk gehad door mobiel 

gebruik op de fiets? Wat hebben ze van deze 

oefening geleerd?

Extra: Ontwerp een poster om je klasgenootjes te 

overtuigen en bewuster te maken van de risico’s van 

mobiel gebruik op de fiets. Deel het beste ontwerp 

via social media en zet er #weekvanhetverkeer bij. 

Het ontwerp met de meeste likes maakt kans op een 

leuke prijs voor de hele klas.

Meer informatie:
Kijk voor het volledige verkeerseducatie aanbod 

op www.verkeerenmeer.nl of, specifiek voor 

Amsterdam, op www.verkeerspleinamsterdam.nl

Ken je de app ‘Verkeersplein’ al? 

Daarmee beleef je het verkeer in Virtual Reality!

onderwerp:  
mobiel op de fiets
lesbrief 6  middenbouw

Multitasking
op de fiets?! 
Introductie: Jongeren denken vaak dat het prima tegelijkertijd kan: fietsen in het 
verkeer en bijvoorbeeld een appje sturen, even bellen dat je wat later bent of een ander 
nummer opzoeken in je afspeellijst. 

Doel: Met deze lesbrief laat je je klas ervaren dat het eigenlijk echt heel moeilijk  
is om twee dingen tegelijkertijd te doen. Hopelijk zijn ze hierdoor meer bewust van  
het gevaar van mobiel gebruik in het verkeer. 

Duur: 30 minuten.



Werkblad 6 middenbouw
onderwerp: mobiel op de fiets

STAP 1
Schrijf hier je tijd van       naar 
zonder mobiel gebruik onderweg:

STAP 2
Schrijf hier je tijd van       naar 
met mobiel gebruik onderweg: 

A

A

B

B

STAP 3
Wat duurde langer en hoe komt dat?

BA



les
Uit onderzoek blijkt dat leerlingen links afslaan op de 

fiets het lastigst vinden. Bij links afslaan kijk je eerst 

achterom over je linkerschouder, vervolgens steek je 

je hand uit en kijk je om je heen om te controleren of 

er geen ander verkeer aankomt. Op het moment dat 

je weer twee handen aan je stuur hebt, sla je linksaf. 

Wat heb je nodig:
• Vijf dienbladen

• Plastic of kartonnen bekers

•  Vijf karaffen water (je kunt de les ook uitvoeren 

zonder water, maar dit is wel een stuk minder leuk)

• Een dweil 😉

Stap 1:
Verdeel de klas in groepjes. Laat de leerlingen de 5 

stappen van het werkblad zien. Zorg dat elk groepje 

een dienblad, een aantal plastic bekers en water 

heeft. Elke groep maakt een dienblad klaar met 

daarop de bekers met water.

Stap 2:
Om de beurt gaan de leerlingen op één been staan. 

Terwijl ze op een been staan, krijgen ze van een 

andere leerling het dienblad met de gevulde bekers 

aangereikt. Het is de bedoeling dat de leerling 

rechtop blijft staan en zo min mogelijk water morst.

Tip: Als op één been te moeilijk is, dan eerst met 

twee benen op de grond. 

Stap 3:
Als de leerling zijn balans heeft gevonden, mag 

hij nu ‘links afslaan’. Hij doet dus alsof hij op de 

fiets zit en voert de volgende stappen uit: 1) kijk 

eerst achterom over je linkerschouder 2) steek je 

linkerhand uit 3) kijk om je heen om te controleren of 

er geen ander verkeer aankomt en eindig met twee 

handen aan het dienblad. Het groepje dat het minste 

bekers heeft om laten vallen heeft gewonnen. 

Nabespreking: 
Bespreek met de klas hoe het was om te doen. Wat 

viel hen op? Wat ging er goed? Wat kon er beter? 

Heeft er iemand nog tips? Wat is de beste manier 

om links af te slaan? Wat is de gouden tip?

Meer informatie:
Nog meer oefenen met fietsbehendigheid bij jou op 

school? Kijk voor het complete aanbod op 

www.verkeerenmeer.nl

Of, specifiek voor scholen in Amsterdam,  

via www.verkeerspleinamsterdam.nl

onderwerp:  
Fietsbehendigheid 
lesbrief 7  bovenbouw

Hoe handig
ben jij op de fiets? 
Introductie: Fietsbehendigheid is een van de vele onderdelen van het 
verkeersexamen. Naast theorielessen krijgen leerlingen ook praktijklessen.  
Veel leerlingen denken dat ze goed kunnen fietsen, maar is dat wel echt zo? 

Doel: Met deze lesbrief daag je je leerlingen uit om nog beter te leren fietsen.  
Met simpele oefeningen (die je gewoon in de klas kunt uitvoeren!) leren ze dat het  
nog knap lastig is om je fiets onder controle te houden als je én op het verkeer moet  
letten én je hand moet uitsteken. 

Duur: 30 minuten.



Werkblad 7 Bovenbouw
onderwerp: Fietsbehendigheid
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les
Een belangrijk onderdeel van het verkeersexamen 

is dat je moeilijke verkeerssituaties goed kan 

inschatten. Daarbij is het belangrijk dat je alle 

verkeersborden kent en begrijpt. 

Wat heb je nodig:
•  Gekleurd karton, waaronder in elk geval de kleuren 

wit, rood en blauw

• Verf en kwasten

• Schaar
• Bord of een passer

• Liniaal
• Lijm

Stap 1:
Vraag enkele leerlingen in de klas welke gevaarlijke 

verkeerssituaties zij tegenkomen als ze van huis 

naar school fietsen of lopen. Teken de gevaarlijke 

verkeersituatie op het werkblad bij stap 1. 

Stap 2:
Laat de leerlingen in groepjes bespreken welke 

gevaarlijke situaties ze tegenkomen van school naar 

huis en andersom en laat ze proberen te benoemen 

waarom die situatie zo gevaarlijk is. Wat moet er 

volgens hen veranderen? 

Stap 3:
Laat de leerlingen in duo’s of in kleine groepjes 

hun eigen verkeersbord ontwerpen. Welk 

verkeersbord zou in die gevaarlijke situatie van 

school naar huis kunnen helpen? (Hulpvragen bij 

het ontwerpen kunnen zijn: wat gaat er nu steeds 

(bijna) mis? Welk ander gedrag zou je willen zien 

bij de verkeersgebruikers? Welke boodschap wil je 

overbrengen en voor wie is het bedoeld?) Op de 

achterkant van deze lesbrief vind je een drietal (rond, 

driehoek, vierkant) lege verkeersborden waarmee je 

leerlingen aan de slag kunnen. 

Stap 4:
Laat iedereen zijn ontwerp presenteren. Deel 

het beste ontwerp via social media en zet er 

#weekvanhetverkeer bij. Het ontwerp met de meeste 

likes maakt kans op een leuke prijs voor de hele klas.

Nabespreking: 
Bespreek met de klas hoe het was om na te denken 

over verkeerborden. Wat hebben ze ervan geleerd? 

Meer informatie:
Interesse in meer leuke educatieve projecten?  

Meld jouw klas aan via:

www.verkeerenmeer.nl

Of, specifiek voor scholen in Amsterdam,  

via www.verkeerspleinamsterdam.nl

onderwerp:  
Verkeersborden
lesbrief 8  bovenbouw

Ontwerp je  
eigen verkeersbord!
Introductie: Veel leerlingen komen op hun weg naar school gevaarlijke 
verkeerssituaties tegen. Soms zijn ze zich daarvan bewust, maar soms ook niet.  
Door daarover na te denken en stil te staan bij de gevaren, kunnen ongelukken 
voorkomen worden.

Doel: Met deze lesbrief motiveer je je leerlingen actief mee te denken over de  
werking van verkeersborden en het bedenken van oplossingen in gevaarlijke 
verkeerssituaties. Bovendien maak je ze bewust van de gevaren. 

Duur: 1 uur.



werkblad 8 Bovenbouw
onderwerp: Verkeersborden

Naam: 

1.  Teken hier de gevaarlijke verkeerssituatie bij jou in de buurt

2. Geef aan wat er gevaarlijk aan is.

3. Welk bord zou erbij kunnen passen?



les
Veel leerlingen hebben weleens van de dode 

hoek gehoord, maar weten niet precies wat het is. 

Bijvoorbeeld dat een vrachtwagen niet één, maar 

méérdere dode hoeken heeft. Hoewel de meeste 

grote voertuigen zijn uitgerust met meerdere 

spiegels en camera’s, gebeuren er toch nog 

regelmatig ongelukken. Er gelden twee vuistregels:

1. Blijf altijd rechts en ruim achter de vrachtauto;

2.  Houd altijd minimaal 3 meter afstand tot de 

vrachtauto.

Wat heb je nodig:
•  Een speelgoedvrachtwagen, een theedoosje  

(of iets vergelijkbaars)

•  A3 papier
•  Stiften
•  Lego-poppetjes

•  Lint of tape

Stap 1:
Vraag aan de klas wie er weet wat een dode hoek 

is. En wat er gevaarlijk aan kan zijn. Ze kunnen op 

papier de dode hoeklijnen tekenen.

Stap 2:
De leerlingen pakken het werkblad erbij (zie 

achterkant van deze lesbrief). Vraag de leerlingen om 

een speelgoedvrachtwagen/theedoosje op de plek 

van de vrachtwagen op het werkblad te plaatsen. 

De vrachtwagen wil rechts afslaan. De fietser wil 

daarentegen rechtdoor. De voorrangsregel luidt: 

“rechtdoor op dezelfde weg gaat voor”. Vraag de 

leerlingen: “Waar ga jij met je fiets staan?  

A. Op de stoep, B. Rechts, zo ver mogelijk naar 

voren, C. Rechts, ruim achter de vrachtwagen.”  

Stap 3:
Vraag de leerlingen om met stift de dode hoeklijnen 

te tekenen op het werkblad.

Stap 4:
Controleer klassikaal aan de hand van het voorbeeld 

of de leerlingen de dode hoek lijnen goed hebben 

getekend. Hebben de leerlingen de fietser op een 

veilige plek getekend volgens de twee vuistregels? 

Nabespreking: 
Bespreek met de klas wat ze over de dode hoek 

hebben geleerd en waar ze in het verkeer rekening 

mee moeten houden. 

Meer informatie:
Wil je ook een dode hoek les met een echte 

vrachtwagen bij jou op school? Meld jouw klas  

aan voor een les via:

www.verkeerenmeer.nl

Of, specifiek voor scholen in Amsterdam,  

via www.verkeerspleinamsterdam.nl

onderwerp:  
de dode hoek
lesbrief 9  bovenbouw

Blijf uit de 
dode hoek! 
Introductie: Veel leerlingen zijn zich niet bewust van het gevaar van de dode hoek. 
Chauffeurs van vrachtwagens en bussen kunnen veel zien in hun spiegels, maar lang niet 
alles. Door je daar als verkeersdeelnemer bewust van te zijn, kunnen veel ongelukken 
voorkomen worden. 

Doel: Met deze lesbrief krijgen leerlingen inzicht in de grootte van de dode hoek  
en weten ze hoe ze daarmee moeten omgaan in het verkeer.

Duur: 30 minuten.
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