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DIT KAN IK AL! 
■ Ik kan verwoorden waarop ik bij het oversteken van een overweg moet letten.
■ Ik kan de signalen aan een overweg respecteren.

 HEEL DROEVIG NIEUWS1

 HOE KAN DAT NU?2

ACTIVITEIT 2 OP HET SPOOR

Trein rijdt voertuig aan

Vrouw aangereden 
door trein

Treinverkeer vertraagd 

door aanrijding

Scholier gegrepen door trein

Defecte slagbomen 

oorzaak ongeval

■ Trek een lijn naar de juiste uitleg.  

Let op! Je nadert 
een overweg met 

één spoor.

Let op! Je nadert 
een overweg met 
slagbomen (een 

bewaakte 
overweg).

Let op! Je nadert 
een overweg 

zonder slagbomen 
(een onbewaakte 

overweg).

Let op! Je nadert 
een overweg met 

twee of meer 
sporen.

Wist-je-datje
In ons land zijn er meer dan  
1 700 spoorwegovergangen.  
Elk jaar worden er 
spoorwegovergangen vervangen 
door bruggen of tunnels.

■ Lees de krantenkoppen.
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■ Lees het verhaal van Jolien.

Jolien was tien. Ze fietste met haar vriendinnen na school 
naar huis. De meisjes fietsten altijd samen. Dat deden ze ook 
op die bewuste maandag. Jolien had haar schooltas op de 
bagagedrager van haar fiets vastgemaakt. Tijdens de 
terugweg merkte ze plots dat de tas dreigde te vallen. Ze 
stopte om haar boekentas terug vast te maken. Toen ze weer 
verder wilde fietsen, zag ze dat haar vriendinnen al een heel 
eind verder waren. “Hé, wacht even!”, riep ze. Maar haar 
vriendinnen hoorden haar niet. Jolien begon aan een 
inhaalrace. Aan de overweg had ze het groepje bijna 
ingehaald. Maar net toen de meisjes de overweg overstaken, 
ging het belsignaal af en begonnen de waarschuwingslichten 
rood te knipperen. Jolien besloot om te stoppen, zoals het 
hoort. “Verdorie, nu haal ik hen niet meer in”, dacht ze. 
Terwijl de trein voorbijreed, dacht Jolien dat het haar 
misschien toch nog zou lukken om bij haar vriendinnen te 
komen. Waarschijnlijk hadden ze nu wel gezien dat Jolien 
voor de trein moest wachten en waren ze trager gaan fietsen 
om haar de kans te geven terug bij te benen. 

De trein stopte links van Jolien aan het perron. “Die is 
voorbij”, zei ze tegen zichzelf. Het gevaar was geweken. 
Jolien reed om de slagboom heen en stak het eerste spoor 
over. Maar net toen ze ook het tweede spoor wou 
oversteken, raasde een trein met hoge snelheid voor haar 
neus voorbij. Door de kracht van de trein werd ze 
achteruitgeslagen en belandde ze op de grond. Ze voelde 
geen pijn, maar haar hart bonsde in haar keel. Ze zag de 
angst in de ogen bij de mensen aan de slagbomen. Een man 
kwam naar haar toegelopen en hielp haar overeind. “Maar 
meisje, hoe kun je nu zoiets doms doen?”, vroeg hij. Jolien 
begon te huilen. Natuurlijk kon er nog een trein van de 
andere kant komen! Daar had ze niet aan gedacht. Door de 
trein aan het perron had ze de trein uit de andere richting 
niet zien naderen. 

Dat voorval zou Jolien nooit meer vergeten. Haar drang om 
haar vriendinnen in te halen, had haar bijna het leven gekost. 

Dit verhaal is gebaseerd op waargebeurde feiten. Het meisje 
uit het vijfde leerjaar dat dat heeft meegemaakt, had jammer 
genoeg niet zoveel geluk als Jolien.

 JOLIEN3
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Wist-je-datje

In 2017 waren er  

51 ongevallen aan een 

overweg. In totaal vielen 

er dat jaar 9 dodelijke 

slachtoffers.
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 KEN JIJ HET SPOOR?4

■ Wat zijn de drukke spoorlijnen? Hoe kun je dat zien op de kaart?

 

 

 

 

■ Op welk traject rijdt een hogesnelheidstrein? 

 

 

 

■ Wat is een belangrijk station bij jou in de buurt? 

 

■ Naar welke steden is er een rechtstreekse lijn vanuit dat station? 

 

■ Kijk naar de kaart.

8

Je kijkt naar de dikte van de lijnen die een spoorlijn voorstellen.

Brussel–Gent–Oostende, Luik–Brussel, Brussel–Namen, Antwerpen–Gent …

van Luik naar Brussel, van Antwerpen naar Brussel, van Brussel naar Lille

eigen antwoord

eigen antwoord

(Frankrijk)



DIT HEB IK VANDAAG GELEERD.
■ Ik leerde oorzaken van ongevallen bij een overweg opsommen.
■ Ik leerde de betekenis van verkeersborden bij een overweg verklaren.

■ Welke van deze treinen is een hogesnelheidstrein?
■ Kruis aan.

■ Wat zie je op het infobord?
■ Wat betekent dat allemaal?

Het station van Luik
heeft een moderne 

uitstraling.

Het station van Antwerpen 

behoort tot de mooiste 

van de wereld.

9
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DIT KAN IK AL! 
■ Ik kan aangeven dat de verkeerslichten bij een kruispunt aanduiden wie voorrang heeft.
■ Ik ken al een paar verkeersborden die iets zeggen over voorrang.

 WIE MAG EERST?1

ACTIVITEIT 3 WIE HEEFT VOORRANG?

■ Kruis de juiste zinnen aan.

tekenen aankruisen omkringen

verbinden vertellen vragen stellen

schrijven doorstrepen

inkleuren lezen rij vervolledigen

denken

schatten

arceren

rangschikken
van weinig naar veel

rangschikken
van weinig naar veel

meten

zien

luisteren

Tientje Tel

Leo Maat

Kabouter Bob

denkwolk met
Tientje Tel

denkwolk met
Leo Maat

Denkwolk met
Kabouter Bob

denkwolk leren leren

In het verkeer zijn regels nodig, zodat er geen ongelukken gebeuren. 
Zo zijn er regels die zeggen wie eerst mag gaan en wie even moet wachten. 

We noemen die regels de                                                           

De auto's op deze baan hebben 
voorrang.

De auto moet stoppen.

De bus moet wachten.De fietser mag doorrijden.

De auto's op deze baan 
hebben voorrang.

De auto heeft voorrang.

10

voorrangsregels

X X
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DIT HEB IK VANDAAG GELEERD.
■ Ik leerde dat verkeersborden en wegmarkeringen duidelijk maken wie voorrang heeft.

 BELANGRIJKE VERKEERSBORDEN2

 BELANGRIJK VOOR FIETSERS3

■ Dit verkeersbord zegt: 

Je mag als fietser het verkeerslicht op rood of oranje 
voorbijrijden om rechts af te slaan. Je moet wel voorrang 
verlenen aan de andere weggebruikers die op die rijbaan rijden.

■ Deze verkeersborden regelen de voorrang. Ken je hun betekenis nog?
■ Verbind elk bord met de juiste betekenis.

Ik rijd op een 
voorrangsweg.

Bij het volgende 
kruispunt geldt de 

voorrang van rechts.

Ik heb voorrang bij 
het volgende 

kruispunt.

Ik moet stoppen bij 
het kruispunt.

tekenen aankruisen omkringen

verbinden vertellen vragen stellen

schrijven doorstrepen

inkleuren lezen rij vervolledigen

denken

schatten

arceren

rangschikken
van weinig naar veel

rangschikken
van weinig naar veel

meten

zien

luisteren

Tientje Tel

Leo Maat

Kabouter Bob

denkwolk met
Tientje Tel

denkwolk met
Leo Maat

Denkwolk met
Kabouter Bob

denkwolk leren leren
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Ik reed door, 
want hier staan geen 

verkeerslichten en 
verkeersborden.

Daarom deed ik  
dat ook.

DIT KAN IK AL! 
■ Ik ken de voorrangsregels als er een agent, verkeerslichten, voorrangsborden en 

wegmarkeringen zijn.

 HET ONGEVAL1

 DE VOORRANG VAN RECHTS2

ACTIVITEIT 4 DE VOORRANG VAN RECHTS

■ Bespreek de foto met je leerkracht en klasgenoten. 

Je nadert een kruispunt met je fiets.
■ Zet de zinnen in de juiste volgorde.

A Komt er iemand van rechts? Die heeft voorrang.

B Ik vertraag.

C Ik kijk naar links en rechts.

D Komt er iemand van links? Ik heb voorrang.

E Ik kijk of de bestuurder vertraagt.

1 Zin  

2 Zin  

3 Zin  

4 Zin  

5 Zin  

Wist-je-datje
In Groot-Brittannië (waar 
de mensen links rijden) 
bestaat er geen voorrang 
van links.  
Ze kennen daar wel 
voorrang van rechts.

12
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DIT HEB IK VANDAAG GELEERD.
■ Ik leerde hoe de voorrang verloopt wanneer de voorrang van rechts geldt.
■ Ik leerde welk verkeersbord de voorrang van rechts aankondigt.
■ Ik weet wanneer de hulpdiensten voorrang hebben.

Ik denk:  
  auto    fietser

Oplossing: 
  auto   fietser

Ik denk:     
  auto    fietser

Oplossing: 
  auto   fietser

Ik denk:     
  auto    fietser

Oplossing: 
  auto   fietser

Ik denk:     
  auto    fietser

Oplossing: 
  auto   fietser

 WIE HEEFT VOORRANG?3

 UIT DE WEG!5

 EEN VERKEERSBORD MET EEN KRUIS4

Wanneer moeten we deze voertuigen voorrang geven?

 

 

tekenen aankruisen omkringen

verbinden vertellen vragen stellen

schrijven doorstrepen

inkleuren lezen rij vervolledigen

denken

schatten

arceren

rangschikken
van weinig naar veel

rangschikken
van weinig naar veel

meten

zien

luisteren

Tientje Tel

Leo Maat

Kabouter Bob

denkwolk met
Tientje Tel

denkwolk met
Leo Maat

Denkwolk met
Kabouter Bob

denkwolk leren leren

■ Wie heeft voorrang?

tekenen aankruisen omkringen

verbinden vertellen vragen stellen

schrijven doorstrepen

inkleuren lezen rij vervolledigen

denken

schatten

arceren

rangschikken
van weinig naar veel

rangschikken
van weinig naar veel

meten

zien

luisteren

Tientje Tel

Leo Maat

Kabouter Bob

denkwolk met
Tientje Tel

denkwolk met
Leo Maat

Denkwolk met
Kabouter Bob

denkwolk leren leren

Bij dit kruispunt geldt de 
voorrang van rechts.

Omgekeerde driehoeken op het wegdek: jij geeft 
voorrang aan het verkeer dat van links en rechts komt.
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- Als de zwaailichten branden.

- Als de sirene loeit.

X X

X X



DIT KAN IK AL! 
■ Ik ken mijn plaats als fietser in een straat die geen fietsstraat is.

 VOOR EN NA1

ACTIVITEIT 5 DE FIETSSTRAAT

OPDRACHT 1
■ Bespreek de plattegrond. Wat is onveilig 

voor een fietser? Wat moet anders?
■ Schrijf eerst enkele ideeën op over wat je 

aan de straat wilt veranderen.

■ Teken nu hoe de straat er volgens jullie zou moeten uitzien.
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eigen antwoord, bv. er is geen fietspad, het voetpad is veel te smal, er zijn geen 

zebrapaden en geen verkeerslichten.

veranderen: een eenrichtingsstraat maken, zodat er ruimte komt voor een breder 

voetpad en een fietspad. Zebrapaden en verkeerslichten voorzien.



DIT HEB IK VANDAAG GELEERD.
■ Ik leerde wat een fietsstraat is en hoe je ze kunt herkennen.
■ Ik leerde dat auto’s in een fietsstraat maar 30 km/u mogen rijden en niet mogen inhalen.
■ Ik leerde wat een straat veiliger maakt om te fietsen.

Mijn papa reed met de 
auto aan 50 km per uur in een 

fietsstraat voorbij een agent op de fiets. 
Hij liet mijn papa stoppen en gaf hem 
een dubbele bekeuring. Wat stond er 

op de bekeuring?

 DE FIETSSTRAAT2

■ Kijk goed naar deze verkeersborden.

Hier begint de fietsstraat.

Hier eindigt de fietsstraat.

Wist-je-datje
Niet alleen voetgangers en 
fietsers zijn zwakke 
weggebruikers. Ook 
passagiers van voertuigen 
behoren tot die groep.

OPDRACHT 2
■ Schrijf drie zaken op die fietsen in een straat veiliger maken.

Bekeuring omdat de bestuurder:

•  

•  

tekenen aankruisen omkringen

verbinden vertellen vragen stellen

schrijven doorstrepen

inkleuren lezen rij vervolledigen

denken

schatten

arceren

rangschikken
van weinig naar veel

rangschikken
van weinig naar veel

meten

zien

luisteren

Tientje Tel

Leo Maat

Kabouter Bob

denkwolk met
Tientje Tel

denkwolk met
Leo Maat

Denkwolk met
Kabouter Bob

denkwolk leren leren
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te snel reed in een fietsstraat (je mag maar 30 km/u);

een fietser inhaalde in een fietsstraat (dat is verboden).

bv. een (afgescheiden) fietspad, eenrichtingsverkeer, 

een oversteekplaats voor fietsers, verkeersremmers



DIT KAN IK AL! 
■ Ik kan aan een kruispunt naar links afslaan in twee stappen.

 DAT KUNNEN WE TOCH?1

 ZO DOEN WE HET!2

ACTIVITEIT 7 VLOT NAAR LINKS

 EEN VAK VOOR ONS3

■ Wat wil de fietser hier doen?
■ Weet je nog hoe je dat doet?

■ Er ontbreekt telkens een foto in het rijtje. Wat hoort thuis in het laatste vak (als je weet dat de 
fietser naar links wil afslaan)? 

■ Teken of schrijf het ontbrekende deel.

■ Kon je al goed naar links afslaan? Kruis aan hoe het is gegaan.

links afslaan goed niet zo goed

stap 1 Ik vertraag.

stap 2 Ik kijk over mijn linkerschouder.

stap 3 Ik steek mijn linkerarm uit.

stap 4
Ik kijk links en rechts of het veilig is. Ik geef voorrang 
als dat nodig is.

stap 5
Ik sla af in een wijde bocht, met beide handen aan het 
stuur.

stap 6 Ik fiets verder aan de rechterkant van de weg.

18

Fietser steekt linker-

arm uit. 



DIT HEB IK VANDAAG GELEERD.
■ Ik leerde naar links afslaan aan een kruispunt in één beweging.
■ Ik leerde bij welke kruispunten ik dat beter niet in één beweging kan doen.

Dit is een fietsopstelvak voor fietsers en bromfietsers.

■ Duid het juiste antwoord aan.

Ik ga beter niet in het vak staan vlak voor een vrachtwagen, omdat:

  ik dan gassen inadem.

  hij snel wil vertrekken.

  de bestuurder mij niet kan zien.

  ik dan in het lawaai sta.

Je wilt hier naar links afslaan. Je ziet plots dit bord.  

Dat betekent:

  hier mag niemand naar links.

  hier mag iedereen naar links, maar fietsers niet.

  hier mogen alleen fietsers en bromfietsers naar links.

  alleen fietsers met een herenfiets mogen hier afslaan.

Je wilt links afslaan bij dit bord.

  Dat mag.

  Dat mag alleen als je een fietser bent.

  Dat mag alleen als er ook een straat naar rechts is.

  Dat mag niet.

tekenen aankruisen omkringen

verbinden vertellen vragen stellen

schrijven doorstrepen

inkleuren lezen rij vervolledigen

denken

schatten

arceren

rangschikken
van weinig naar veel

rangschikken
van weinig naar veel

meten

zien

luisteren

Tientje Tel

Leo Maat

Kabouter Bob

denkwolk met
Tientje Tel

denkwolk met
Leo Maat

Denkwolk met
Kabouter Bob

denkwolk leren leren

19

X

X

X

Fietser slaat af naar 

links met een wijde 

bocht.



A B C D

DIT KAN IK AL! 
■ Ik ken de betekenis van de voorrangsborden.
■ Ik weet hoe ik moet handelen bij een geregelde voorrang en bij een voorrang van rechts.

 VEEL BORDEN EN REGELS1

 WE OEFENEN2

ACTIVITEIT 8 DE VOORRANG DAAGT JE UIT

■ Wat weet je nog over deze verkeersborden en situaties?
■ Schrijf vier zaken op die je nog weet over de voorrangsregels.

■ Wie heeft voorrang?
■ Schrijf het onder elke situatie.

tekenen aankruisen omkringen

verbinden vertellen vragen stellen

schrijven doorstrepen

inkleuren lezen rij vervolledigen

denken

schatten

arceren

rangschikken
van weinig naar veel

rangschikken
van weinig naar veel

meten

zien

luisteren

Tientje Tel

Leo Maat

Kabouter Bob

denkwolk met
Tientje Tel

denkwolk met
Leo Maat

Denkwolk met
Kabouter Bob

denkwolk leren leren

Knipblad dictee voorrangsborden
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A  De hulpdiensten hebben altijd voorrang als hun zwaailichten en sirenes aanstaan. 

B  Je hebt voorrang bij het volgende kruispunt.

C  Je bevindt je op een voorrangsweg.

D  Je moet stoppen bij het kruispunt. 

de fietser

de fietser
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de politiewagen
de fietser

de fietser

de fietser

de voetganger

de auto

de bus

de auto



DIT HEB IK VANDAAG GELEERD.
■ Ik leerde de voorrangsborden en voorrangsregels nog beter toepassen.

 IK NEEM MIJN VOORRANG NIET3

■ De vrachtwagen is van plan naar rechts af te 
slaan. Jij wilt als fietser rechtdoor. Als zwakke 
weggebruiker heb jij voorrang. Maar waarom 
neem je hier je voorrang beter niet?

Een ridder en de 
voorrang van rechts

Over hoe de voorrang van rechts 

ontstaan is, bestaan heel wat verhalen. 

Niemand weet of die verhalen echt zijn 

gebeurd. Hoe de voorrang van rechts nu 

werkelijk is ‘uitgevonden’, weten we dus 

niet.
Wat we wél zeker weten, is dat in 1910 

een commissaris bij de politie de 

voorrang van rechts voor het eerst 

invoerde. In ons land werd die regel pas 

een wet in 1961. 

Sommigen zeggen dat de Franse generaal 

Napoleon de voorrangsregel al in zijn 

wetboek had gezet. Het wetboek werd 

teruggevonden, maar de voorrangsregel 

staat er nergens in.

Een uitleg die 

vaak gegeven 

wordt, is de 

volgende: 

Engelse ridders 

zouden links van 

de weg hebben 

gereden, zodat 

hun schild (in de linkerhand) hen 

beschermde terwijl ze met hun zwaard 

(in de rechterhand) konden uithalen naar 

de vijand. Iemand die dus van rechts 

aanviel, kon het gevecht met de ridder 

aangaan. Het is maar de vraag of die 

uitleg juist is.

■ Bedenk samen hoe volgens jullie de voorrang van rechts is ontstaan.
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De vrachtwagenbestuurder kan mij 

moeilijk zien.
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ACTIVITEIT 9 IK ZAL IETS LATER ZIJN

DIT KAN IK AL! 
■ Ik kan nadenken over de vervoersmiddelen die mensen gebruiken om ergens naartoe te gaan.

 MAMA IS NOG ONDERWEG1

 HET FILENIEUWS2

SAMEN IN DE KLAS 
■ Noteer je besluit. 

 

 

 

 

OPDRACHT VOOR DE LES 
■ Vraag aan je ouders, familie of buren hoelang ze onderweg zijn naar hun werk.

Wie? Vervoersmiddel?

Hoeveel km 
naar je werk  

(of voor  
het werk)?

Hoeveel 
tijd nodig?

Sta je soms 
in de file?

     

     

     

     

■ Noteer vier drukke verkeerswegen in ons land.
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Meerdere antwoorden mogelijk. Met de wagen ben je vaak lang onderweg door de 

files. Sommige mensen nemen niet zo graag het openbaar vervoer. Met de fiets heb 

je geen files.

E40 Gent-Brussel 

E17   

E313  

E19 



DIT HEB IK VANDAAG GELEERD.
■ Ik leerde dat ik als fietser moet opletten bij het verlenen van voorrang.
■ Ik leerde dat ik als fietser geen voorrang heb bij een zebrapad.

ACTIVITEIT 10 DE FIETSER EN ZIJN VOORRANG

DIT KAN IK AL! 
■ Ik ken de betekenis van de voorrangsborden.
■ Ik weet hoe ik moet handelen bij een geregelde voorrang en bij een voorrang van rechts.
■ Ik kan situaties met voorrang beoordelen.

 MAG IK EERST OF NIET?1

 SNELLER EN LEUKER2

■ Schrijf bij elke foto wie voorrang heeft.

tekenen aankruisen omkringen

verbinden vertellen vragen stellen

schrijven doorstrepen

inkleuren lezen rij vervolledigen

denken

schatten

arceren

rangschikken
van weinig naar veel

rangschikken
van weinig naar veel

meten

zien

luisteren

Tientje Tel

Leo Maat

Kabouter Bob

denkwolk met
Tientje Tel

denkwolk met
Leo Maat

Denkwolk met
Kabouter Bob

denkwolk leren leren

■ Bekijk de fietser en bespreek wat hij verkeerd doet.

De auto wil de rotonde 
oprijden. Wie heeft voorrang? 

 

De auto komt van rechts.  
Wie heeft voorrang? 

 

De auto rijdt rechtdoor.  
Wie heeft voorrang? 

 

De auto rijdt rechtdoor.  
Wie heeft voorrang? 

 

De fietser rijdt rechtdoor.  
Wie heeft voorrang? 
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de fietser de auto

de voetgangerde fietser

de auto



DIT HEB IK VANDAAG GELEERD.
■ Ik leerde hoe tandwielen werken.

ACTIVITEIT 13 FIETSMEKANIEKER  

DIT KAN IK AL! 
■ Ik weet dat ik mijn fiets en alle onderdelen goed moet onderhouden.

■ Vul aan met de volgende woorden: 
 trapas – sneller – ketting – trager – achteras.

 EVEN NADENKEN1

Het grote tandwiel zit op de                       . 

Dat tandwiel draait                        dan het 

tandwiel op de                       . Het kleine 

tandwiel draait                   , omdat het 

kleiner is maar toch dezelfde afstand moet afleggen. 

Beide tandwielen zijn verbonden door 

een                       .

■ Waar of niet waar? Vul in.

Een tandwiel met 8 tanden zal drie keer sneller moeten 
draaien dan een tandwiel met 24 tanden. 

                        

Als ik minder hard wil trappen met de fiets, schakel ik 
mijn ketting vooraan op een kleiner tandwiel. 

                        

Vroeger gebruikte men fietsen met de pedalen op één 
groot wiel om minder hard te moeten trappen.

                        

In heel wat voorwerpen zitten tandwielen. Hier zie je er een paar.
■ Schrijf de naam van het voorwerp op.
■ Vul de zin aan.

   

De meeste tandwielen zijn gemaakt uit                           en                          .

tekenen aankruisen omkringen

verbinden vertellen vragen stellen

schrijven doorstrepen

inkleuren lezen rij vervolledigen

denken

schatten

arceren

rangschikken
van weinig naar veel

rangschikken
van weinig naar veel

meten

zien

luisteren

Tientje Tel

Leo Maat

Kabouter Bob

denkwolk met
Tientje Tel

denkwolk met
Leo Maat

Denkwolk met
Kabouter Bob

denkwolk leren leren
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trapas

trager 

achteras

ketting

waar

waar

waar

kurkentrekkerfietsbelblikopener

plastic metaal

sneller 



ACTIVITEIT 14 TRAIN JE BREIN 

DIT KAN IK AL! 
■ Ik leerde vooraf in dit thema:

• de voorrangsregels en de voorrangsborden,
• de regels in een fietsstraat,
• de gevaren bij het oversteken van een overweg,
• vlot afslaan naar links met de fiets,
• het fileprobleem onderzoeken,
• de gevaren op de weg naar mijn school.

 DUO’S MAKEN1

 SAMEN EVEN OPNIEUW2

■ Ik vorm vandaag een duo met  .

We staan allemaal te veel in de file.
■ Lees elk profiel.
■ Wat zou je elk van deze mensen aanraden? Schrijf het in de laatste kolom.

profiel
afstand van 

huis naar het 
werk (enkele rit)

ons advies 

Brent

- is verkoper in een 
garage

- is sportief
- houdt van de natuur 15 km

 

 

 

Brahim

- werkt in houthandel 
Bries in Hasselt

- woont in Diest
- houdt van gezelschap 28 km

 

 

 

Yvonne

- is gepensioneerd
- brengt elke ochtend 

haar twee kleinkinderen 
naar de kleuterschool 7 km

 

 

 

Gwenny

- werkt in het centrum 
van Antwerpen 

- staat elke dag vroeg op 
om de files voor te zijn

- woont in Mechelen 30 km

 

 

 

Thomas

- werkt in houthandel 
Bries in Hasselt

- woont in 
Scherpenheuvel 30 km

 

 

 

Hassan

- werkt als informaticus in 
een bedrijf en zit de hele 
dag aan de computer

- is niet zo sportief 7 km
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eigen antwoord

Ga met de fiets, je bent 

toch sportief.

Spreek af met Thomas. 

Jullie werken bij 

hetzelfde bedrijf.

Met twee kleine kinderen  

is het begrijpelijk dat je 

de wagen gebruikt.

Met de trein geraak je 

makkelijk en snel van 

Mechelen naar Antwerpen.

Spreek af met Brahim. 

Jullie werken bij 

hetzelfde bedrijf.

Stel aan je baas voor om 

soms thuis te werken.



 ZELFEVALUATIE3

 OM OVER NA TE DENKEN ...2

 WAT HEB JE GELEERD?1

Wat is vandaag een van de grootste 
problemen in het verkeer?

• Welke activiteit vond je heel leuk?

 

• Wat vond je echt interessant?

 

• Waarover ben je meer te weten gekomen?

 

• Wat vond je van het oefenen als fietser?

 

• Heb je goed kunnen samenwerken?

 

• Wat had je graag meer gedaan of waarover had je graag meer geleerd?

 

ACTIVITEIT 15 AFRONDING THEMA NIET ALLEMAAL TEGELIJK
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Het grootste probleem in het verkeer is de mobiliteit. Hoe geraken 

we met z’n allen van de ene plaats naar de andere, zonder in de 

file te staan en zonder het milieu te belasten? We hebben een 

aantal oplossingen bekeken, maar die lossen het probleem nog niet 

helemaal op. Er zal nog meer moeten veranderen. 
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