
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
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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


