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Oefenvragen

Passagier
Moeten kinderen een gordel dragen in de auto? 
a. Ja, iedereen in een auto moet een gordel dragen.

b. Ja, maar enkel als ze vooraan zitten.

c. Neen, enkel volwassenen moeten een gordel dragen.

Mag je met skeelers of skates op een lijnbus stappen? 
a. Ja, dat mag.

b. Ja, maar alleen als ik een zitplaats heb.

c. Neen, dat mag nooit.

Je gaat op schoolreis met een autocar (een reisbus). Jij en je twee 
beste vrienden willen samen op een bank van twee personen 
zitten. Mag dat? 
a. Ja, dat mag als de bank breed genoeg is.

b. Ja, maar alleen als we kleiner zijn dan 1,35 meter.

c. Neen, dat mag niet.

Je bent op schooluitstap met de bus. De bus is voorzien van 
veiligheidsgordels. Ben je verplicht om een gordel te dragen? 
a. Ja, dat is verplicht net zoals in een auto.

b. Neen, behalve als de chauffeur het vraagt.

c. Neen, behalve als we op de autosnelweg zijn.

Je rijdt mee in de auto en draagt je gordel alleen met de heupriem. 
Mag dat? 
a. Ja, alleen de heupriem volstaat.

b. Neen, ik ben alleen verplicht om de schouderriem aan te doen.

c. Neen, ik moet mijn gordel met de schouder- én heupriem dragen.
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OEFENVRAGEN 
Passagier

Waar moet je instappen op een lijnbus?  
a. Ik mag kiezen of ik vooraan of achteraan instap.

b. Ik moet vooraan instappen.

c. Op een gewone bus stap ik vooraan in, op een harmonicabus mag ik kiezen.

Waar moet je instappen op de tram? 
a. Ik mag kiezen of ik vooraan of achteraan opstap. 

b. Ik moet vooraan opstappen.

c. Ik mag overal instappen, behalve vooraan. Die ingang is voorbehouden 
voor reizigers die nog een ticket moeten kopen.

De jeugdbeweging heeft verschillende auto’s voorzien om naar 
een pretpark te rijden. Er is een plaats te weinig achterin dus je 
gaat op de schoot van een vriend zitten. Mag dat?  
a. Ja, dat mag als ik de gordel rond ons beide vastklik.

b. Ja, maar alleen voor kinderen kleiner dan 1,35 meter.

c. Neen, dat mag niet.

Je bent 1,28 meter groot. Moet je op een verhogingskussen zitten 
in de auto? 
a. Ja, dat is verplicht tot ik 1,35 meter groot ben.

b. Neen, ik mag niet meer op een verhogingskussen zitten.

c. Neen, maar het mag nog wel.

Je moet instappen in de auto die aan de overkant van de straat 
geparkeerd staat. Hoe doe je dat het veiligst?  
a. Ik ga op zoek naar een zebrapad, want alleen daar mag ik oversteken.  

Als ik bij de auto kom, stap ik in langs de straatkant.

b. Ik kijk of er geen auto aankomt en ik steek over als het veilig is.  
Ik stap in langs de stoepkant.

c. Ik kijk of er geen auto aankomt en ik steek over als het veilig is.  
Ik stap in langs de straatkant want bij deze deur ben ik het snelst. 
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