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Oefenvragen

Verkeerstekens
Mag je in deze straat fietsen?  
a. Ja, en ik heb zelfs voorrang.

b. Ja, maar ik pas op voor voetgangers.

c. Neen, ik moet afstappen en met mijn fiets aan de hand stappen.

Je fietst dit verkeersbord voorbij. Wat betekent het? 
a. Dat ik binnen 500 meter de gemeente die op het bord vermeld staat,

inrijd.

b. Dat ik de bebouwde kom inrijd.

c. Dat hier veel huizen zijn.

Je bent met de fiets en je wil hier naar rechts afslaan. Mag dat? 
a. Ja.

b. Ja, maar ik moet stoppen en te voet afslaan.

c. Neen.

Je fietst rechts op de rijbaan. Wat moet je hier doen? 
a. Ik rijd door, want ik heb voorrang.

b. Ik stop en zet mijn voet aan de grond. Als er niemand aankomt, rijd ik door.

c. Ik vertraag en als er niemand aankomt, mag ik doorrijden.

Je komt aangefietst en ziet dit verkeersbord. 
Wat moet je hier doen?  
a. Ik mag hier niet oversteken.

b. Ik moet hier afstappen en te voet verder gaan.

c. Ik moet hier oppassen, er kunnen kinderen oversteken.

1

2

3

4

5



OEFENVRAGEN 
Verkeerstekens

Wat betekent het omcirkelde verkeersbord?  
a. Ik fiets nu op een voorrangsweg en heb voorrang aan de kruispunten.

b. Ik moet hier een fluohesje aan doen.

c. Ik moet op het volgende kruispunt aan iedereen voorrang verlenen.

Mag je hier als voetganger rechtdoor stappen? 
a. Ja, alle voetgangers en fietsers mogen hier in.

b. Ja, maar ik moet goed opletten.

c. Neen.

Je komt aan dit kruispunt en ziet de rug van een agent die zijn 
arm in de lucht steekt. Wat moet je doen?  
a. Ik rijd door want het teken van de agent geldt alleen voor mensen die van

de andere kant komen.

b. Ik stop want als een agent een arm in de lucht steekt, moet iedereen het
kruispunt verlaten.

c. Ik vertraag en wacht af wat de agent zegt.

Geldt dit bord voor jou als voetganger? 
a. Ja, ik mag ook alleen in deze richting rond de rotonde stappen.

b. Neen, dit bord geldt alleen voor bestuurders.

c. Neen, dit bord geldt alleen voor auto’s.

Je komt aan dit verkeersbord. Wat moet je hier doen? 
a. Ik let goed op want hier komt verkeer van twee kanten.

b. Ik rijd gewoon verder want dit verkeersbord is alleen bedoeld voor auto’s.

c. Ik stop als er een bestuurder van de andere kant komt, want die heeft
voorrang.
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