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Lesdoel
De leerlingen kunnen 
• veilig gedrag in het verkeer onderscheiden van 

onveilig gedrag.
• verwoorden hoe ze zich best kunnen gedragen bij 

gevaarlijke verkeerssituaties door wegenwerken. 
• het nut van een fietshelm toelichten. 

Eindtermen:
• 4.15: Leerlingen beschikken over voldoende 

reactiesnelheid, evenwichtsbehoud en gevoel voor 
coördinatie en ze kennen de verkeersregels voor 
fietsers en voetgangers, om zich zelfstandig en 
veilig te kunnen verplaatsen langs een voor hen 
vertrouwde route. 

• 4.16: De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid 
rekening te houden met andere weggebruikers.

Organisatie en materiaal
• Werkblad voor elke leerling (bijlage).
• Filmpje van MNM Kwistet - Wat als je valt zonder 

fietshelm?

Veiligheid



Instapfase: 
Deel de werkbladen uit en laat de leerlingen de twee 
mopjes lezen. Vraag waarover deze mopjes gaan. 
Als de leerlingen de woorden ‘verkeer’ en ‘veiligheid’ 
aanhalen, schrijf je ‘veiligheid in het verkeer’ in het 
midden van het bord (basis van een woordspin). Vraag 
de leerlingen waaraan ze nog denken bij het thema 
‘veiligheid in het verkeer’. Wat doe je om veiliger te zijn 
of wat mag je net niet doen? Vul de woordspin aan 
met hun antwoorden.

Verwerkingsfase:
Verhaal ‘Samen met de grote  
broer naar school’:

De leerlingen lezen het verhaaltje van Sam die voor 
het eerst samen met zijn broer naar school fietst. Ze 
schrijven individueel op welke vijf veilige en welke 
vijf onveilige verkeerssituaties ze herkennen. Nadien 
vergelijken de leerlingen hun antwoorden met die 
van hun buur. Als iedereen klaar is, bespreek je de 
oplossingen klassikaal. Geef de leerlingen ook de 
ruimte om eigen ervaringen te verwoorden.

Veilig: 

1. Fluorescerende rugzakhoes. 
 � Zorgt ervoor dat je beter zichtbaar bent in het 

verkeer. 

2. Fluohesje. 
 � Zorgt ervoor dat je beter zichtbaar bent in het 

verkeer. Een hesje is niet verplicht maar wel 
aangeraden. Haal misschien nog even het 
verschil tussen fluorescerend en reflecterend 
aan (fluo = zichtbaar overdag, reflecterend = 
zichtbaar ’s nachts)

3. Helm opzetten. 
 � De fietshelm is niet verplicht in België, maar 

bij een ongeval halveert hij de kans op een 
hersenletsel met 50%. Het is dus een goed idee 
om er een te dragen.

Les

Beginsituatie
In deze zesde les in de leerlijn van De Grote Verkeerstoets maken de leerlingen kennis met het thema 
‘verkeersveiligheid’. De focus ligt op veilige basisattitudes als voetganger en fietser: handen aan het stuur, niet 
achterop zitten, niet gsm’en, enzovoort. Ook gevaarlijke verkeerssituaties tijdens wegenwerken komen aan bod.  
Tot slot gaan we dieper in op het nut van een fietshelm.

Fietslicht 

Fluohesje 

… 

Niet achterop 
zitten 

Fietshelm

GSM niet 
gebruiken

Veiligheid  
in het verkeer
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4. Ziekenwagen eerst doorlaten. 
 � Een ziekenwagen die zijn sirene en zwaailichten 

gebruikt, is gehaast om hulp te gaan bieden. 
Een prioritair voertuig (brandweerwagen, 
politiewagen, …) heeft altijd voorrang. Je stopt 
dus en laat hem doorrijden.

5. Over de schouder kijken voor je oversteekt.
 � Het is belangrijk dat je altijd eerst goed om je 

heen kijkt voor je een manoeuvre uitvoert zoals 
oversteken. Meer informatie en filmpjes over de 
juiste uitvoering van vaardigheden tijdens het 
fietsen vind je op www.hetgrotefietsexamen.be. 

Onveilig: 

1. Fietsen met kapot fietslicht. 
 � Als het donker is ben je verplicht om vooraan 

een wit fietslicht te hebben en achteraan een 
rood. Zonder fietslicht mag je niet in het donker 
fietsen! Een fietslicht hoeft niet perse vast aan 
de fiets te hangen. Je mag ook een draagbaar 
lichtje bevestigen op jas of stuur, of een 
knipperlicht.

2. Meefietsen achterop bagagedrager. 
 � Je mag als passagier mee op de fiets als de fiets 

is uitgerust met een speciaal stoeltje of een 
fietskar. Op de bagagedrager zitten mag nooit, 
ook niet in amazonezit.

3. Zwemzak aan het stuur hangen. 
 � Je mag geen tas aan je stuur hangen omdat 

je in staat moet zijn om steeds alle nodige 
rijbewegingen uit te voeren. Een zwemzak 
kan de stabiliteit van het voertuig (fiets) in het 
gedrang brengen. Zo kun je jezelf of andere 
weggebruikers in gevaar brengen.

4. Voeten van de pedalen halen. 
 � Het is voor fietsers verboden te rijden zonder 

het stuur vast te houden en zonder de voeten 
op de trappers te zetten. Hierdoor vergroot de 
kans dat je valt.

5. Sms’en tijdens het fietsen. 
 � Een sms’je sturen of telefoneren tijdens het 

fietsen is verboden. Het is belangrijk dat je 
aandacht hebt voor de omgeving: een auto 
die plots uit een straat komt gereden, een 
voetganger die oversteekt, ... Als je aan het 
sms’en bent, moet je je aandacht verdelen en 
reageer je trager.

Wegenwerken! Wat nu? 

Vraag de leerlingen wie er al eens wegenwerken is 
tegengekomen op de weg. Stel de volgende vragen: 
• Hoe kon je zien dat ze hier aan het werken waren?
• Stonden er extra verkeersborden? Welke? 
• Vond je het duidelijk wat je moest doen? Hoe je de 

werkzaamheden moest passeren?
• Moest je een andere weg nemen? Hoe stond dat 

dan aangeduid? 

De leerlingen bekijken per twee de foto’s van opdracht 
3 en duiden het meest veilige/juiste antwoord aan. (A, 
B of C). Nadien bespreek je klassikaal de foto’s en de 
antwoorden. 

Foto 1: C. Als je naar het station wil, sla je rechts af. 
Anders rijd je rechtdoor voorbij het bord.

 � Er staat geen verbodsbord, dus je mag hier 
rechtdoor rijden. Alleen als je naar het station 
moet, kun je beter de omleidingspijl volgen. 

Foto 2: C. Dit verkeersbord geeft aan dat er alleen 
bestuurders door mogen die echt in deze straat 
moeten zijn. Zo niet, moeten ze een andere weg 
nemen.

 � Het bord geldt niet voor fietsers. Fietsers 
mogen hier nog door. Wees wel extra 
voorzichtig tijdens werkzaamheden. 

Foto 3: C. Je rijdt deze straat alleen in als je hier echt 
moet zijn! Wees extra voorzichtig, neem je fiets aan 
de hand en stap te voet verder.

 � Deze borden gelden ook voor fietsers en door 
het ongevallen bord weet je niet goed wat je 
moet doen. Speel daarom op veilig en ga de 
straat alleen in als je hier echt moet zijn. 

LESFICHE 
Veiligheid 3



Afsluitfase: 
Vraag de leerlingen hun hand op te steken als ze een 
fietshelm dragen tijdens het fietsen.

Ga hier nog niet verder op in, maar laat de leerlingen 
opdracht 4 maken: ze omcirkelen de woorden 
waarmee ze het eens zijn met groen.

Toon vervolgens het filmpje van MNM Kwistet - Wat 
als je valt zonder fietshelm.  
Vraag de leerlingen of ze nu nog andere woorden 
zouden omcirkelen dan daarnet. Zo ja, laat hen dit 
doen met een andere kleur. Bespreek klassikaal wat 
de leerlingen omcirkeld hebben.

Laat de leerlingen kijken naar de verschillende soorten 
fietshelmen en vraag welke helm zij zouden willen 
dragen. Je kunt ook meegeven waar ze moeten op 
letten: hij moet goed passen (niet te los, niet te strak), 
comfortabel zitten, goed blijven zitten als je met je 
hoofd schudt, ventileren, felle kleuren vallen beter 
op in het verkeer. De helm staat horizontaal op het 
hoofd, de oren moeten vrij zijn, de slapen bedekt. Als 
je een helm koopt binnen de EU, moet erin staan dat 
hij voldoet aan de norm EN 1078.

TIP: meer info over de fietshelm op  
www.veiligverkeer.be.

TIP: je kan nadien de leerlingen hun fietshelm laten 
meebrengen en deze ‘pimpen’ in de klas.

TIP: wil je nog een creatieve naverwerking? Laat 
de leerlingen in groepjes een slogan bedenken om 
het dragen van een fietshelm bij jullie op school 
te promoten en maak een leuke poster om aan de 
schoolpoort of fietsenstalling te hangen.

Filmpje MNM:

https://www.youtube.com/watch?v=61dfFnW-e2c
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