
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


