
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 - 3de 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.  Met de fiets aan de hand
Imitatie: De leerlingen stappen met de fiets aan de hand, 2 handen aan het stuur, in dezelfde zin rond de begeleider 
(tegenwijzerszin). Bij deze oefening is het de bedoeling dat de leerlingen de begeleider gaan imiteren. Telkens de 
begeleider van houding verandert geeft hij of zij het fluitsignaal en imiteren de leerlingen de pas gemaakte houding. 
Mogelijke handelingen zijn:
- Linkerhand op het hoofd 
- Rechterhand aan de neus 
- Linkerhand op de bel
- Rechterhand in de zij
- linkerarm zijwaarts opgestoken

MateriaaL: fluitje, tamboerijn, handgeklap

3.  Op- en afstappen
BLindeman: De leerlingen staan in een kleine cirkel met hun fiets aan de linkerkant van hun lichaam. Eén iemand van de klas 
of juf staat in het midden en draait met zijn ogen dicht rond. Wanneer de leerling of leerkracht stopt, doet hij/zij de ogen open, 
wijst iemand aan en roept de naam van het kind waarnaar deze wijst. De twee buren draaien zo snel mogelijk helemaal rond 
hun fiets en stappen zo snel mogelijk op hun fiets. Diegene die eerst op zijn fiets zit, is gewonnen en mag in het spel blijven.

4.  Vertrekken 
Startje: De leerlingen stappen allemaal langs rechts op hun fiets en vertrekken naargelang het geluidssignaal dat de 
begeleider geeft. Mogelijke geluidssignalen:
- Eenmaal fluiten = eerst bellen en dan vertrekken
- Tweemaal fluiten = eerst helemaal rond de fiets stappen en dan vertrekken
- Driemaal fluiten = eerst je naam roepen en dan vertrekken

MateriaaL: Fluitje

Variatie: In plaats van auditieve signalen kan de begeleider ook visuele signalen geven (of door te werken met kleuren).

5.  Vertragen, remmen en stoppen
Ringen aannemen: De leerlingen rijden in een grote cirkel en een begeleider (of leerling zonder fiets) geeft een ring aan 
die ze daarna rond een kegel gooien. 
- Ring hoog of laag houden 
- Ring rijdend rond de kegel gooien
- Stoppen aan de kegel 

MateriaaL: ringen en kegel(s)
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6.  Richting houden
De leerlingen blijven in een cirkel rijden en we maken een smalle doorgang naast/in de cirkel. Alle kinderen rijden een 
voor een door de smalle gang, kijken om en zeggen het getal of kleur dat gegeven wordt. 

MateriaaL: gele blokjes (+/- 50 cm uit elkaar)

7.  Bochten nemen
We maken een slalom met kegeltjes (+/- 2,5 m uit elkaar) en leggen met de potjes een smalle bocht. Deze 2 niet te 
dicht bij elkaar leggen.  

MateriaaL: kegels en potjes

8.  Uitkijken
BaLLenregen: De leerlingen worden verdeeld in 2 gelijkwaardige groepen: fietsers en diegenen die de ballen over en weer 
rollen. Wanneer het startschot wordt gegeven fietsen de fietsers van de ene kant van het oefenterrein naar de andere 
kant en rijden in een cirkel rond de gooiers. Ze doen dit tweemaal. Tegelijkertijd rollen de kinderen ballen van de ene 
kant naar de andere.kant. De fietsers moeten goed uitkijken van welke kant de ballen komen en er niet over vallen. En 
dan de volgende 4 kinderen hun eigen fiets laten nemen en hetzelfde laten doen. De vorige fietsers worden gooiers. 

MateriaaL: ballen

9.  Arm uitsteken
De leerlingen blijven in een cirkel rijden en doen dan enkele opdrachten o.a.:
- Rechter- of linkerarm uitsteken, omhoog steken
- Ring of tennisbal aannemen
- Ring doorgeven aan de leerling voor hem

MateriaaL: tennisballen of ringen

10.  Oogcontact maken
High Five: De leerlingen worden opgesplitst in twee groepen. Groep 1 gaat in tegenwijzerzin rond de rechtse kegels 
en groep 2 gaat ook tegenwijzerzin om de linkse kegels. Zo kruisen de twee groepen elkaar in het midden van de 
speelplaats. Op dat moment slaan ze elkaar in de handen.

11.  Anticiperen
SLangenkop: De leerlingen fietsen door elkaar. Op een bepaald moment duidt de begeleider een kind aan als de kop 
van de fietsslang en moeten de andere leerlingen zo snel mogelijk die ene leerling volgen. De kop van de fietsslang 
mag zelf bepalen waar en hoe snel hij rijdt. Na een bepaalde tijd duidt de begeleider een andere leerling als kop aan 
en wordt de oefening herhaald.

12.  Naast en achter eLkaar fietsen
De leerlingen worden opgesplitst in twee groepen die elk apart in een ovaal rijden, in tegengestelde richting. Wanneer 
ze elkaar tegenkomen proberen ze zo dicht mogelijk naast en achter elkaar te rijden.

13.  Hindernissen
De leerlingen fietsen in een cirkel met: wip, brug, smalle doorgang, schuine berm, slalom en bocht.


