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LANG LEVE DE FIETS!THEMATOETS 

Naam:                                                       Klasnummer:    

Klas:                         Datum:  
     / 30

■	 Je wilt van S naar A gaan. Teken de weg die je neemt.
■	Schrijf naast de tekening waarom je die weg kiest.

VRAAG ACTIVITEIT 3      / 5

 

 

 

 

 

 

■	Kijk goed naar de foto.
■	Vul elke kolom aan.

Schrijf twee dingen op die de stapper goed doet. Schrijf één ding op dat de stapper niet goed doet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kunt het best recht oversteken en daarna de volgende 

straat oversteken. Zo steek je één keer minder over.

Ze draagt fluo, ze kijkt goed naar links en

rechts.

Ze steekt te dicht bij een bocht over.
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■	Wat wil de agent duidelijk maken bij elke houding?
■	Schrijf dat onder de foto.

VRAAG ACTIVITEIT 4      / 5

 

 

 

 

 

 

Je nadert een kruispunt en de verkeerslichten staan op rood. In het midden van het kruispunt staat 
een agent. 

■	Wat doe je?

 Ik kijk naar de verkeerslichten en stop.

 Ik kijk naar de agent om te zien welk teken hij/zij geeft.

 Ik rijd gewoon door.

Een agent regelt het verkeer.

■	Wat doet een agent nog in het verkeer?
■	Geef twee voorbeelden.  

  

 

■	Kijk naar elke foto.
■	Vind je het goed? Schrijf op wat je goed vindt.
■	Vind je het fout? Geef dan goede raad.

VRAAG ACTIVITEIT 5      / 4

 

 

 

 

 

 

Je moet stoppen. Je mag doorrijden. Je moet het kruispunt vrijmaken. 

De rijrichting wordt gewisseld.

boetes uitschrijven, de papieren van de auto controleren, mensen helpen …

Bv. Je kijkt vòòr het oversteken eerst achterom. Bv. Zo dicht bij een bus oversteken is gevaarlijk. 

Wacht tot de bus vertrokken is en je het verkeer 

goed kunt zien. 

X
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■	Kruis aan wat mag.

 Met mijn vriend op het voetpad voetballen

 Met twee naast elkaar op het voetpad stappen

 Voorbij de uitrit van een parking stappen

 De spoorweg oversteken op een plaats waar geen overweg is

■	Geef de betekenis van elk verkeersbord.

VRAAG ACTIVITEIT 6      / 5

 

 

 

 

 

 

■	Welk soort verkeersbord ontbreekt?  

■	Welk soort verkeersbord is altijd rond en heeft een rode rand?  

■	Ga naar de fiets die je juf/meester heeft klaargezet.

■	Bekijk hem goed.

■	Schrijf op wat ontbreekt. 

 

  

  

  

  

 

VRAAG ACTIVITEIT 7      / 6

■	Geef drie tips voor de veilige kledij van een fietser.  

  

 

 

Dit is een doodlopende straat. Hier is een rotonde, je moet de 

richting van de pijlen volgen.

Verboden toegang voor fietsers.

het gevaarsbord

het verbodsbord

Eigen antwoord: voorzie een fiets met minstens drie ‘gebreken’.

Een fluohesje, fietshelm, reflecterende armband ...

X

X
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fiets

trein

tram bus
auto

■	Streep de voertuigen door die niet bij het openbaar vervoer horen.

VRAAG ACTIVITEIT 9      / 5

■	Het openbaar vervoer is een ‘groen’ vervoersmiddel. Waarom?
■	Geef twee redenen.

1   

 

2   

 

■	Waarom is het zo belangrijk dat we niet altijd de auto nemen?
■	Geef twee redenen.

1   

 

2   

 

Vaardigheden Mijn mening Mening leerkracht

Dit gaat 
heel goed!

Ik kan dit.
Hier moet 
ik nog wat 

op oefenen.

Dit gaat 
heel goed!

Ik kan dit.
Hier moet 
ik nog wat 

op oefenen.

Ik kan oplossingen voor problemen bedenken.

Ik kan een taak zonder hulp uitvoeren. 

Aanvulling:

Hoe deed ik de toets?

Ik denk Juf/Meester vindt

Veel mensen verplaatsen zich samen.

Bussen worden steeds milieuvriendelijker.

Het is niet goed voor het milieu, er ontstaan files, er gebeuren meer ongevallen, het is belastend 

voor de wegen …


