
Positie op de weg
Puzzel
Drie omschrijvingen horen samen bij een thema. Neem drie kleurpotloden. Kleur in het raster de vakjes die bij 
elkaar horen in dezelfde kleur. Schrijf onder de puzzel de drie gevonden thema’s.

rechts op de rijbaan als  
er geen fietspad is

als er geen voetpad is op  
de berm of het fietspad

als er geen berm of fietspad is 
aan de linkerkant van de rijbaan

blijf achter de vrachtwagen
binnen de bebouwde kom met 

twee naast elkaar
op de rijbaan achter elkaar

zorg dat je gezien wordt maak oogcontact
maximum met twee  

naast elkaar

Thema’s:

1.   

2.  

3.  

Doorstreep de zinnen die fout zijn. 
Als een vrachtwagen achter jou komt staan aan een verkeerslicht, kan je er vanuit gaan dat de chauffeur je gezien 
heeft en het veilig is om te blijven staan.

Rechts achter de vrachtwagen blijven is voor een fietser de veiligste plaats.

Een fluohesje aandoen maakt niet veel verschil om gezien te worden in het verkeer. 

Een dode hoek is een plaats waar een chauffeur jou niet kan zien staan.

Als je de handen van een chauffeur kan zien weet je dat hij je ook kan zien.

Een fietser mag aan de linkerkant van de rijbaan fietsen als er geen fietspad is.

Een voetganger mag aan de linkerkant van de rijbaan wandelen als er geen voetpad, fietspad of berm is.

Twee fietsers mogen buiten de bebouwde kom naast elkaar blijven rijden, ook al kan een auto moeilijk passeren.

Voetgangers die in groep die op de rijbaan wandelen, mogen met twee naast elkaar stappen.

Een kind mag tot 10 jaar op het voetpad fietsen. 

Fietser
Voetganger
Dode hoek
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THUISWERKJE 
Positie op de weg 2

Jullie fietsen met twee naast elkaar buiten de bebouwde kom.  
Wat doe je als een auto achter je nadert?  

b. We moeten achter elkaar fietsen. 

De bestelwagen rijdt je voorbij en gaat rechts afslaan.  
Wat kan je het best doen?

c. Ik vertraag en stop als ik geen oogcontact kan maken met de bestuurder. 

Mag je op een tweerichtingsfietspad met drie  
naast elkaar fietsen?   

c. Neen, we mogen maximaal met twee naast elkaar fietsen.

Er is geen voetpad. Waar moet je wandelen?  

a. In het midden van de rijbaan.

Je fietst in de richting van een vrachtwagen die stilstaat aan een 
kruispunt. Hij pinkt om rechts af te slaan. Wat kan je best doen? 

a. Ik blijf achter de vrachtwagen wachten.

QUIZ
Leg deze quizvragen voor aan mama of papa. Wie van jullie is de verkeersexpert?
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