
Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie
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Lesdoel
De leerlingen leren de betekenis van de voor hen 
relevante verkeersborden (gebodsborden, verbods-
borden, aanwijzingsborden en gevaarsborden) via 
verschillende spelletjes. 

Eindtermen
4.15 Leerlingen beschikken over voldoende reactie-
snelheid, evenwichtsbehoud en gevoel voor coördi-
natie en ze kennen de verkeersregels voor fietsers en 
voetgangers, om zich zelfstandig en veilig te kunnen 
verplaatsen langs een voor hen vertrouwde route.

Organisatie en materiaal
Organisatie:

•  Zet de banken in vier groepen voor hoekenwerk.

Materiaal dat je op www.verkeerstoets.be kan 
downloaden en afprinten:

•  borden om de leerlingen in groepen te verdelen
•  2 x domino
•  2 x memory
•  overzichtsblad aanwijzingsborden
•  ganzenbord + opdrachtenkaartjes (fotovragen en 

vraagtekenvragen)

•  overzichtsblad verbodsborden
•  verbodsborden voor de quiz
• afbeelding verkeerstrap

Materiaal dat je zelf moet voorzien:

• 3 timers
•  dobbelsteen

Verkeerstekens



Instapfase
Verdeel de leerlingen in vier groepen door in de 
klas van elke soort verkeersborden vijf (kan variëren 
naargelang het aantal leerlingen in je klas) afgeprinte 
verkeersborden te ‘verstoppen’. 

Op het startsein mogen de leerlingen allemaal één 
verkeersbord zoeken. Als ze een bord gevonden 
hebben, gaan ze op zoek naar medeleerlingen met 
verkeersborden van dezelfde soort en zetten ze zich 
samen.

Laat elke groep uitleggen waarom ze denken dat zij bij 
elkaar horen. Laat ze vertellen over de vorm, kleur, en 
afbeelding van hun verkeersborden.

Deel de opdrachtenfiche van de gevaarsborden 
uit aan de groep die de gevaarsborden in de klas 
gevonden  heeft, die van de verbodsborden aan 
de groep die de verbodsborden gevonden heeft, 
enzovoort.

TIP: je kan de leerlingen ook warm maken voor 
het thema door voor te lezen uit het boek ‘De 
bijzondere uitvinding van Boris Bord’, geschreven 
door Nathalie Stroobant. Meer info hierover vind  
je op www.verkeeropschool.be onder ‘nieuws’. 

Verwerkingsfase 
Voor je het spelmateriaal per groep uitdeelt, vraag je 
de leerlingen om de opdrachtenfiche goed te lezen. 

Als alle groepen hun opdracht hebben gelezen en 
begrijpen, bezorg je het materiaal:

Hoek 1: gevaarsborden 

• 2 x domino

Hoek 2:aanwijzingsborden

• overzichtsblad aanwijzingsborden (2 of 3)
• 2 x memory
• timer

Hoek 3: gebodsborden

• ganzenbord
• een pion voor elke leerling
• dobbelsteen
• opdrachtenkaartjes foto’s
• opdrachtenkaartjes vraagteken
• timer

Hoek 4: verbodsborden

• overzichtsblad verbodsborden (2 of 3)
• alle verbodsborden afgeprint
• timer

Als de leerlingen klaar zijn met hun hoekenwerk  
(10 - 15 minuten), schuiven ze door naar de volgende 
hoek. Ga zo voort tot alle leerlingen elk hoekenwerk 
gedaan hebben. 

TIP: je kan ook telkens één van deze hoeken 
integreren in je wekelijkse hoekenwerk. 

Les

Beginsituatie
De les ‘Verkeerstekens’ is de eerste themales in de leerlijn van De Grote Verkeerstoets. De leerlingen maken  
in hoekenwerk op een speelse manier kennis met de gevaarsborden, verbodsborden, gebodsborden en  
aanwijzingsborden. De categorie voorrangsborden komt in de volgende les uitgebreid aan bod. De volledige  
leerlijn bestaat uit zeven themalessen. Na elke les kan je oefenvragen over het behandelde thema activeren op 
www.verkeerstoets.be. De leerlingen kunnen deze vragen thuis of in de klas inoefenen. Bij elk thema hoort ook een 
‘thuiswerk’ dat de leerlingen thuis samen met hun ouders mogen maken. Op die manier betrek je ook de ouders bij 
de verkeerslessen.
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Extra: de verkeerstrap
Toon de afbeelding van de verkeerstrap aan de 
leerlingen en leg uit wat deze trap betekent: als een 
agent het verkeer regelt, tellen de verkeerslichten 
en verkeersborden op die plaats niet meer mee. Als 
de verkeerslichten werken, moet je geen rekening 
houden met de voorrangsborden op dat kruispunt. 
Als er geen agent of werkende verkeerslichten in 
de buurt zijn, moeten de weggebruikers goed op de 
verkeersborden en de wegmarkeringen letten.

Geef voorbeelden van situaties (of verzin enkele 
situaties) en vraag aan de leerlingen wat ze in die 
situatie moeten doen. 

Naverwerking
Trek met je leerlingen de straat op. Overloop nog eens 
welke soort verkeersborden ze in de klas gevonden 
hebben. Laat hen vervolgens verkeersborden zoeken/
fotograferen in de buurt van de school die tot de 
categorie van hun groep behoren. Geef extra uitleg 
over de hiërarchie van de verkeersregels, wanneer de 
situatie er zich toe leent.

Bespreek de foto’s nadien.

TIP: het hangt af van je klas en je schoolomgeving 
of het haalbaar is om je leerlingen alleen te laten 
zoeken naar de verkeersborden. Als alternatief 
kun je met heel de klas samen op zoek gaan naar 
verkeersborden.

TIP: de leerlingen hebben nu alle leerinhoud 
gekregen om verder te oefenen op  
www.verkeerstoets.be. Hier kunnen ze onder 
‘Leerlingen’ inloggen met hun persoonlijke code en 
de oefenvragen over het thema ‘verkeerstekens’ 
beantwoorden. Je kan ze dat in de klas laten doen 
of meegeven als huiswerk. 

TIP: geef het thuiswerkje ‘verkeerstekens’ mee en 
laat de leerlingen de opdrachten samen met hun 
ouders doen.
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Verkeerstrap
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