
Meester op de Fiets© is een fietsvaardigheidsproject voor kinderen in lagere scholen. Deze lesfiches geven per leerjaar praktische activiteitentips 
voor wie zelf aan de slag wil met fietsvaardigheidstraining. Bezoek www.meesteropdefiets.be om een begeleiding van een fietsmeester of –juf aan 
te vragen. Je kan er ook de uitgebreide handleiding voor fietslessen en lesfiches voor meer theoretische lessen en oefeningen downloaden.

Lesfiche praktische fietsvaardigheid - 2de Leerjaar

1. FietscontroLe - 5 min.
We controleren of de fietsen van de leerlingen reglementair in orde zijn. De begeleider roept de onderdelen een 
voor een af. Per verplicht onderdeel dat niet aanwezig is, moeten ze een fietslengte vooruit. Is het fietsonderdeel wel 
aanwezig, blijven ze gewoon staan.

Verplichte fietsonderdelen zijn: 

- Bel
- Voorrem
- Achterrem
- Zijdelingse reflectie in de wielen
- Reflector vooraan
- Pedaalreflectoren
- Reflector achteraan

Fietsers moeten ’s nachts en wanneer de zichtbaarheid minder is dan 200 meter fietsverlichting gebruiken: een wit of 
geel licht vooraan en een rood licht achteraan. De lichten moeten vast zijn of knipperen en kunnen zowel op de fiets 
als op de fietser bevestigd worden.

2.  Stappen met de fiets aan de hand
Eerst kijken of ze goed het verschil tussen links en rechts kennen!

De nrs 1-10 staan langs elkaar op een lijn, de nrs 11-20 staan erachter.

De leerlingen staan aan de rechterkant van hun fiets en wandelen tot aan de kegel, zetten hun fiets op de poot of 
indien geen poot leggen ze hem neer, draaien 1 maal rond hun fiets en stappen dan terug aan de rechterkant van de 
fiets op. (ongeveer 3 keer doen)

Imitatie: De leerlingen stappen met de fiets aan de hand in tegenwijzerzin rond de kegels die op de uithoeken van de 
speelplaats staan. De begeleider (of een leerling waarvan de fiets niet in orde is of geen bij heeft) staat in het midden. 
Bij deze oefening is het de bedoeling dat de leerlingen de begeleider gaan imiteren. Wanneer de begeleider fluit en 
van houding verandert, imiteren de leerlingen de houding zo snel mogelijk.

- Linkerhand op het hoofd 
- Rechterhand aan de neus 
- Linkerhand op de bel
- Rechterhand in de zij
- Rechterhand op schouder
- Rechterhand aan de rechter oor

3.  Opstappen en afstappen
De leerlingen staan in een cirkel en plaatsen de fiets links van het lichaam. Vervolgens zwaaien ze hun linkerbeen over 
de fiets zodat ze de fiets tussen hun twee benen hebben. Daarna moeten ze met hun linkervoet op de linkerpedaal 
staan. Tot slot rijden ze een rondje en stappen ze terug af. (ongeveer 3 keer doen)

4.  Vertrekken - 10 min.
 a) Bij deze oefening worden de 2 vorige vaardigheden bijeengevoegd. We beginnen eerst met een step oefening 

om hun vaardigheid te testen. Omdat dit heel moeilijk kan zijn voor kinderen, kan deze oefening wat tijd in beslag 
nemen.

 b) Steppen.  
Dezelfde route op de speelplaats wordt behouden. Het linkerbeen wordt op de rechter pedaal geplaatst en we 
gaan op een rustig tempo steppen en weer wordt er op fluitsignaal een reeks kleine oefeningen gedaan.
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- Tijdens het steppen wordt het rechterbeen naar de bips of zo hoog mogelijk gebracht
- Zwaaien met de linkerhand
- Verander nu van been dus nu ga je steppen met je rechterbeen op de rechterpedaal
- Gaat dit vlot?
- Probeer dan nu het linker been over de fiets te brengen en op het zadel te gaan zitten.

 c) Eenmaal het vertrekken is aangeleerd, volgen er een paar oefeningen in spelvorm waarbij alle vaardigheden tot 
nu toe worden geoefend (in het rij systeem).
- Oversteken met de fiets aan de hand, op fluitsignaal op- en afstappen.
- Oversteken met de fiets aan de hand, op fluitsignaal vertrekken.
- Vertrekken en op fluitsignaal afstappen.

5.  Remmen vertragen en stoppen - 10 min.
 a) Oefening in rijsysteem. De leerlingen moeten het terrein zo traag mogelijk oversteken (surplacen).

 b) 123 piano op de fiets, de kinderen moeten stoppen en een voet op de grond zetten.

 c) De remtest met behulp van kegels en stokken.

6.  Richting houden en arm uitsteken - 10 min.
 a) Deze oefening wordt in het rijsysteem gegeven. De leerlingen moeten per twee een hand geven aan elkaar en 

het terrein oversteken.

 b) De leerlingen vertrekken en moeten op fluitsignaal hun linkerhand uitsteken.

 c) De leerlingen worden in twee groepen verdeeld. Er wordt een combinatie oefening gedaan van omkijken en 
oogcontact maken. De leerling vertrekt aan de buiten kant van het terrein, kijkt om en zegt welke kleur de leerkracht 
omhoog houd, rijdt terug langs de binnenzijde van het terrein en geeft de vijf (high five) aan diegene die de oefening 
in omgekeerde richting doet op de andere helft van het terrein.

7.  Bochten nemen - 10 min.
 a) Met behulp van de blokjes wordt er een acht gemaakt waar de leerlingen moeten tussen fietsen.

 b) Met behulp van kegels worden er keerpunten gemaakt.

8.  Hindernissen parcours - 20-30 min.
De leerlingen gaan nu het hindernissenparcours volgen. Dit omvat de wip, de brug, smalle doorgang en de schuine 
randen. De begeleider doet eerst het parcours voor, daarna mogen de leerlingen het parcours verkennen. Afhankelijk van 
de plaats en het terrein wordt het parcours in twee gedeeld zodat er geen opstopping plaats vind bij de wip en de brug.

Nadat ze het terrein hebben verkend volgen er opdrachten bij elke hindernis.

- Bij de smalle doorgang moeten ze eerst met een hand fietsen, daarna omkijken en de kleur zeggen die de leer-
kracht omhoog houdt. Ten slotte doen ze beide oefeningen samen.

- Voor de brug zal er een groene kegel staan, waarbij ze moeten versnellen. Bij de brug zal er altijd een begeleider of 
leerkracht staan.

- Bij elk fluitsignaal zal er algemeen een andere opdracht volgen. Bv. iedereen stopt en stapt af, en doet het parcours 
met de fiets aan de hand; iedereen stopt en stapt links af en recht terug op…

Tenslotte zal er nog een kruispunt worden opgesteld waarbij de begeleider uitlegt waarom  
elke vaardigheid zo belangrijk is. Afhankelijk van het aantal leerlingen worden er groepjes gemaakt 
die om de beurt het kruispunt op gaan. Er wordt getracht de verkeersregels te respecteren.  
De andere kinderen volgen aandachtig wat de begeleider zegt als er fouten worden gemaakt.  
3 x 10 min.


