
5 verhaaltjes en nog wat 
leuke spelletjes erbovenop! 

Veilig naar  
school!
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Te voet: enkele tips
• Ik stap altijd op de stoep, dicht tegen de huizen. 
• Ik steek over op het zebrapad en ren nooit wanneer ik oversteek. 
• Ik kijk altijd naar beide kanten voor ik oversteek.

• Ik let erop dat de automobilisten me goed zien en dat ze stoppen om me door te laten. 
• Ik laat de tram altijd door. 
• Ik let op aan de in- en uitritten van garages en parkings: ik stop en kijk of er geen auto aankomt. 

Eén, twee – één, twee
De ene voet na de andere en  
je bent al op school. 
Gemakkelijk als je op tijd 
vertrekt! 

Stappen is gezond, zegt  
de mama van Leila altijd. 
Zij kan het weten: ze is 

verpleegster. Elke dag brengt 
ze Leila en haar kleine zusje 
te voet naar school en naar 
de kinderopvang. ’s Ochtends 
lopen ze langs de drukke baan en letten 
ze erg goed op: op dit uur rijden vaak 
auto’s in en uit de garages. Voor ze 
oversteken, kijken ze zeer goed naar 
het verkeerslicht voor voetgangers. 
Oké, het is groen: ze kunnen verder 
en dan recht naar school.

Te voet naar school
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Met de fiets: enkele tips
• Ik draag een helm en een fluo hesje.
• Ik controleer samen met mijn ouders of mijn fiets tiptop in orde is. 
• Ik rij op het fietspad als er een is, anders aan de rechterkant van de weg. 

• Ik rij niet te dicht langs geparkeerde wagens: iemand kan onverwacht zijn portier openen.
• Voor ik afsla, strek ik mijn arm om de richting aan te geven die ik wil nemen.
• Van zodra het donker wordt, doe ik mijn licht aan. 

Met de fiets naar school, dat is super! 
Tussen mijn grote broer en papa rij ik vrij en 
schiet ik de auto’s voorbij. 
Ringelingeling! Hier komen we!

Vandaag is de grote dag… Matthias gaat voor het eerst 
met de fietsrij naar school. Met 
een helm op zijn hoofd 

en een fluo hesje over zijn jas, 
draait hij het fietspad op, 
samen met zijn vriendjes en 
zijn papa die de rij begeleidt. 
Voor hij afslaat, strekt 
Matthias zijn arm goed uit om 
aan te geven welke richting hij 
wil nemen. En wanneer hij dicht 
bij de vijver komt is hij dubbel 
voorzichtig: de kleine eendjes steken 
over zonder op te letten… Al op school?
Nog even de fiets in de stalling zetten en 
Matthias kan naar de speelplaats, naar zijn vriendjes  
en vriendinnetjes. 

Met de fiets naar school
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Met het openbaar vervoer: enkele tips
• Ik wacht aan de halte, niet te dicht bij de straat of de rand van het perron.
• Ik stap niet meer in als ik het geluidssignaal van het sluiten van de deuren hoor. 
• Samen met mijn vriendjes blijf ik rustig. 

• Ik steek pas over wanneer de tram of bus vertrokken is zodat de automobilisten mij kunnen zien.
• Ik ren niet om mijn tram of bus te halen. 
• De tram heeft altijd voorrang, ik stop altijd om hem door te laten. 

Ik ben dol op de tram. Opa vertelt me 
verhaaltjes en we kijken naar de mensen 
op straat… Brrr, ze stappen snel omdat 
het koud is.  
Oh, we zijn er al? Hoe jammer! 

Ah, daar is onze chauffeur, roept 
de opa van Lionel altijd als de 
tram eraan komt. En dan moet 

iedereen lachen. Wat een grapjas! 
Elke ochtend neemt Lionel samen met 
zijn opa de tram naar school. En elke 
ochtend kijkt hij goed naar links en naar 
rechts voor hij de sporen oversteekt: de 
tram heeft altijd voorrang, hij mag altijd 
doorrijden. Lionel zit gemakkelijk op zijn 
favoriete plekje aan het raam. Hij geniet 
ervan om naar de auto’s te kijken en om 
te wuiven naar de bestuurders en de 
voetgangers. Maar de tijd gaat te snel, 
hij moet al uitstappen om naar zijn vriendjes te gaan. 

Met de tram naar school
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Met de auto: enkele tips
• Ik klik de gordel altijd vast. 
• Als ik kleiner ben dan 1 m35 zit ik op een zittingverhoger of een  
 autostoeltje aangepast aan mijn gewicht. 
• Ik blijf rustig en leid de bestuurder niet af. 

• Ik stap in en uit aan de kant van de stoep. 
• Ik kom niet aan het handvat van de deur. 
• Ik hang mijn arm niet uit het raam. 

Papa is de koning van de weg! 
Hij rijdt nooit te snel en belt nooit wanneer hij achter het 
stuur zit. Hij draagt altijd zijn gordel en controleert of ook 
wij goed vast geklikt zijn. 

Sofie woont ver van school. Daarom 
brengt haar papa haar elke maandag 
en donderdag samen met haar 

vriendjes met de wagen. Sofies, 
Elisabeth en Pepijn carpoolen. De 
andere dagen rijdt de mama van 
Pepijn. De ouders van Elisabeth 
hebben geen auto, zij worden dus 
prima geholpen.  
Om de straat van de school 
niet te blokkeren, zet Sofies 
papa hen altijd wat verder af, 
op een parkeerplaats of op de 
‘zoen en vroem’-strook. Hij rijdt ook 
onmiddellijk weer weg. Dat is slim… dat 
zegt hij toch!

Met de auto naar school
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Te voet, met de fiets, de tram of de 
auto… Alle wegen leiden naar school. 

Op de speelplaats hebben 
Leila, Matthias, Lionel, Sofie, 
Elisabeth en Pepijn een hevige 

discussie. Ze willen weten wat de 
beste manier is om naar school te 
gaan. “De fiets”, beweert Matthias. 
“Ik steek zelfs de auto’s voorbij, ik 
ben de snelste.” Voor Lionel gaat de 
tram het rapst, “in eigen bedding 
kan hij overal doorrijden zonder te 
moeten stoppen.” “Helemaal niet,” 
antwoorden Sofie, Elisabeth en 
Pepijn. “Als er geen files zijn, is onze 
auto het snelst. Wij gaan ook naar 
waar we willen.” Voor Leila is te voet 
gaan misschien niet de snelste manier 
om naar school te gaan, maar wel de 
meest aangename. “We volgen ons eigen 
ritme, ontmoeten andere mensen, kijken 
naar de winkels…”En jij, wat denk jij ervan? 

Op school
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Ch
� Léon

TipTOp in Orde?
Kleur de cirkel als je denkt  
dat het onderdeel van de  
fietsuitrusting nuttig is. 

1312

Is jouw fiets in orde? 
Controleer het samen met je ouders! 

KijK jij gOed uiT je dOppen?
Kleur de cirkel als je denkt dat het  

gedrag onveilig is. 
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dOOlhOf
Rij naar school maar houd  

rekening met verkeersborden.

7 Verschillen
Zoek de 7 verschillen tussen 

beide tekeningen.
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Quiz: juisT Of fOuT?
Ken jij het antwoord op  

volgende vragen?

lopend oversteken is 
goed, dat gaat sneller.

      juist       fout

Wanneer je oversteekt, 
ben je verplicht om 
je voeten op de witte 
strepen van het zebra-
pad te zetten.

      juist       fout
Voor korte ritjes met 
de wagen moet je je 
gordel niet vastklik-
ken.      

      juist       fout

je mag oversteken 
waar je wilt als er 
binnen de 30 meter 
geen zebrapad is. 

      juist       fout
de tram heeft voorrang 
op voetgangers, ook 
aan het zebrapad.

      juist       fout
uit de wagen stappen 
doe je best aan de 
kant van de stoep.

      juist       fout

Als er geen auto’s 
komen mag je 
oversteken als het 
licht op rood staat. 

      juist       fout

Op de fiets mag je een 
eenrichtingsstraat 
nemen als een bord dit 
aangeeft. 

      juist       fout

1 5

2

6

3

7

4

8

puzzel
Zoek de ontbrekende puzzelstukken 

van de tekening. 

B

A
c

e

d
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OplOssingenpersOOnlijKheidsTesT
Welke weggebruiker ben jij?

Op de fiets
>  draag ik altijd een helm, ook in het 

weekend ◗
>  draag ik geen helm, die dient tot 

niet veel ■
>  draag ik een helm, maar alleen als 

ik naar school fiets ♥

in de auto
>  klik ik de gordel vast als mijn ou-

ders dit vragen ♥
> klik ik de gordel nooit vast ■
> klik ik de gordel altijd vast ◗

Te voet
> steek ik over op het zebrapad ◗
>  steek ik al lopend op het  

zebrapad over ♥
> steek ik om het even waar over ■

Met de bus
>  wacht ik dicht bij de stoep zodat de 

chauffeur me goed kan zien ♥
>  ga ik op straat staan als de bus 

aankomt zodat ik zeker ben dat hij 
zal stoppen ■

>  wacht ik rustig aan de halte en geef 
ik een teken als de bus aankomt ◗

Met de fiets
> controleer ik mijn fiets dikwijls: 
 gesmeerde ketting en opgepompte  
 banden ◗
> controleer ik mijn fiets nooit ■
> controleer ik mijn fiets één keer `
 per jaar ♥

Met de wagen
> stap ik altijd uit aan de kant van  
 de stoep ◗
>  stap ik uit aan de kant waar  

ik zit ♥
>  stap ik altijd uit aan de  

straatkant ■

Met de tram of de bus
> hou ik me vast aan de leuningen ◗
>  hou ik me vast aan de hand van 

mijn liefje dat de leuning  
vasthoudt  ♥

>  hou ik me niet vast, de chauffeur 
moet maar opletten ■

de bal die ik te voet mee heb
>  trap ik op straat rollend  

voor me uit ■
>  trap ik op de stoep rollend  

voor me uit ♥
> houd ik stevig vast ◗

fietsuitrusting: doolhof:

puzzel:

Onveilig gedrag:

persoonlijkheidstest: 

7 verschillen :

Quiz :

De tram niet doorlaten • Oversteken 
naast het zebrapad • In het midden van 
de straat uit de auto stappen • Op de 
stoep parkeren..

■ = 1 ♥ = 2 ◗ = 3

Meer dan 19 punten
Goed en als je 20 punten of meer behaalde, zeer goed. Je hebt niet veel meer te leren 
over verkeersveiligheid. Herlees de tips nog eens om volgende keer de maximumscore 
te halen. 

Tussen 14 en 19 punten
Redelijk, maar je kan beter. Je brengt jezelf soms in gevaar en rekent te veel op je 
bewaarengel om je te beschermen. Herlees de tips nog eens grondig en je zal minder 
risico lopen. Doe de test opnieuw! 

Tussen 8 et 13 punten
Oei, oei, oei, je let echt niet op en je kan in grote problemen komen als je zo voortdoet. 
Dat is helemaal niet cool, maar juist heel gevaarlijk. Hou rekening met de tips en zorg 
dat je veilig op weg gaat! 

A • C • D

1 > Fout
2 > Fout

3 > Juist
4 > Fout

5 > Fout
6 > Juist

7 > Juist
8 > Juist
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