De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom

LL 1

Fiche Leerlingen
Kijk naar de fietsers.
Kleur de nummers van de fietsers die de verkeersregels volgen
en op de juiste plaats rijden groen.
Kleur de nummers van de fietsers die op de verkeerde plaats rijden rood.
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De plaats op de openbare weg buiten de bebouwde kom

LL 2

Fiche Leerlingen
Kijk naar de fietsers.
Kleur de nummers van de fietsers die de verkeersregels volgen
en op de juiste plaats rijden groen.
Kleur de nummers van de fietsers die op de verkeerde plaats rijden rood.
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LL 3

Fietsuitrusting & De weg oprijden

Fiche Leerlingen
Fietsuitrusting
Vooraleer je met je fiets op tocht gaat, controleer je eerst de fietsuitrusting.
Je fiets moet immers tip top in orde zijn. Bekijk onderstaand lijstje met
fietsonderdelen en zet ze op de juiste plaats:

fietsbeL • twee remmen • witte refLector • rode refLector • geLe of oranje
pedaaLrefLectoren • twee geLe of oranje refLectoren per wieL En/of refLecterende
strook op de banden
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LL 4

De weg oprijden

Je vertrekt thuis, op school of aan de sportclub?
Voor je echt de weg oprijdt, is het belangrijk eerst goed uit te kijken of er geen andere bestuurders naderen.
Pas als de kust veilig is, kan je de baan op.
Gelukkig is er een handige 5-stappenregel die ons helpt om niets te vergeten:

stap 1)
stap 2)
stap 3)
stap 4)
stap 5)

eerst links kijken
dan rechts kijken
opnieuw links kijken
je arm uitsteken in de richting die je uit wilt
aLs de kust veilig is, mag je vertrekken

Kleur op de tekeningen één na één de juiste stappen die de fietser moet doorlopen als je weet
dat zij richting muziekschool wil.
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aLs de kust veilig is, mag je vertrekken

Fietspaden

Fiche Leerlingen
Teken een lachend mondje als de fietser op de tekening het goed doet.
Teken een verdrietig mondje als de fietser iets doet wat niet mag.
Leg uit.
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Fietsen in een eenrichtingsstraat

Fiche Leerlingen
Teken een lachend mondje als de fietser op de tekening het goed doet.
Teken een verdrietig mondje als de fietser iets doet wat niet mag.
Leg uit.
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LL 9

INHALEN

Fiche Leerlingen
InhaLen van auto’s
Wanneer er geen fietspad is, dan rijd je net als de andere bestuurders op de weg.
Als fietser neem je heel wat minder plaats in beslag dan de auto’s. Wanneer auto’s in de file staan en traag rijden
of zelfs stilstaan, kan je ze gemakkelijk inhalen. Jij kan immers tussen de wagens fietsen en ze voorbijsteken.
Belangrijk bij het inhalen van auto’s is wel dat je dit veilig en voorzichtig aanpakt.

Hoe ga je te werk?
Als de auto’s stilstaan, mag je ze als fietser zowel langs links als langs rechts voorbijrijden.
Als de auto’s langzaam rijden, mag je ze als fietser enkel voorbijsteken langs links. Rechts inhalen is dan verboden.
Begrepen? Kleur op de volgende twee tekeningen de pijlen groen als je als fietser langs die kant
van de file mag inhalen.
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LL 10

InhaLen van voetganger of fietser
Natuurlijk kan je niet alleen auto’s maar ook andere fietsers of voetgangers inhalen.

Hoe ga je te werk?
Voor je inhaalt, moet je achter je kijken om te controleren of je een andere weggebruiker de pas niet kan afsnijden.
Controleer ook of de weg voor je vrij is.
Begrepen? Kleur de fietser groen als hij volgens jou correct inhaalt en rood als hij verkeerd inhaalt.
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LL 11

Fietsen en pLots uitwijken

Fiche Leerlingen
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Wat is het gevaar voor de fietser?

1
2
3
4
5

Wat zou jij hier doen?

LL 12

Fiche Leerlingen
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Wat is het gevaar voor de fietser?
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Wat zou jij hier doen?

LL 13

Fietsen en de rijbaan oversteken

Fiche Leerlingen
Fietser die de rijbaan wiL oversteken
Bij het fietsen moet je soms de rijbaan oversteken.
Hoe wordt de oversteekplaats voor fietsers op de weg aangeduid?

Kleur op de onderstaande tekeningen de fietser groen als hij mag oversteken en rood als hij moet
stoppen en wachten tot de rijbaan vrij is.
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LL 14
Fietser die de rijbaan wiL oversteken op een zebrapad
Kleur op de onderstaande tekeningen de fietser groen als hij correct oversteekt en rood als hij
een fout begaat.

Fietser op de rijbaan - voetganger wil oversteken op het zebrapad
Kleur op de tekening de persoon die voorrang heeft groen en de persoon die moet stoppen rood.

LL 15

KRUISPUNTEN

Fiche Leerlingen
Kleur op elke tekening de pijl voor de fietser groen als die het eerst door mag.
Moet de fietser de auto(‘s) voorlaten? Trek dan een rode streep vlak voor de
fietser om aan te geven dat hij of zij moet stoppen.
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LL 16
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LL 17

Fietsen op een rotonde zonder fietspad

Fiche Leerlingen
Zet de zinnen in de juiste volgorde. Gebruik de cijfers uit de tekening.

Lisa steekt haar rechterarm uit.
Lisa kijkt naar het verkeer.
Ze kijkt wat er op de rotonde gebeurt en ze kijkt achterom.
Als de weg vrij is, rijdt ze de rotonde op.
Lisa wil de rotonde verlaten.
Ze controleert of de auto haar de pas niet afsnijdt wanneer ze de rotonde wil verlaten.
Lisa plaatst haar hand weer op het stuur en verlaat de rotonde.
Lisa rijdt op de rotonde.
Ze fietst in het midden van de rijstrook.
Zo is ze goed zichtbaar en vermijdt ze dat een auto haar de pas afsnijdt
wanneer die de rotonde wil verlaten.
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Fietsen op een rotonde met fietspad

LL 18

Fiche Leerlingen
Zet de zinnen in de juiste volgorde. Gebruik de cijfers uit de tekening.

Elias steekt zijn rechterarm uit.
Elias houdt het verkeer in de gaten.
Hij kijkt naar wat er op de rotonde gebeurt en kijkt achterom.
Wanneer de weg vrij is, rijdt hij het fietspad van de rotonde op.
Elias plaatst zijn hand weer op het stuur en verlaat de rotonde.
Elias rijdt op de rotonde.
Hij rijdt op het fietspad en kijkt goed uit dat geen enkele auto die de rotonde wilt verlaten,
hem de pas afsnijdt wanneer hij één van de armen van de rotonde oversteekt.
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En hier? Wie heeft hier voorrang?
è Het is de …………………………………………
die als eerste door mag.
è Het is de ………………….……………….. die de
……..……………....………. moet doorlaten, want
……………………….………………………………
…………………….…………………………………
…………………….…………………………………
…………………….…………………………………
…………………….…………………………………

LL 19

Dode hoek

Fiche Leerlingen
Experiment: wat is de dode hoek?
Wat heb je nodig?
• Een lessenaar of tafel met stoel
• Een voorwerp (boek, pennenzak,…)

Hoe ga je te werk?
Leg het voorwerp vlak voor je bank of tafel op de grond. Ga achter de bank zitten en kijk naar de grond. Zie je het
voorwerp liggen?

m Ja			

m Neen

Leg het voorwerp nu 1 meter voor je bank en ga weer achter je bank zitten.
Zie je het voorwerp nu op de grond liggen?

m Ja			

m Neen

Wat kan je hieruit leren?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Kan je het al raden?
Hetzelfde geldt voor een vrachtwagenchauffeur in de cabine van een vrachtwagen.
Teken op de tekening hieronder de kijklijn van de chauffeur en arceer de dode hoek-zone met rood.
Opgelet! Ook naast en vlak achter de vrachtwagen bevinden zich dode hoeken.

Wist je dat ook auto’s en bussen dode hoeken hebben?

We onthouden:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

LL 20

Dode hoeken: voor, naast en achter de vrachtwagen
Kijk goed naar de tekening hieronder.
Kleur de dode hoeken van de vrachtwagenchauffeur rood (de lijnen op de tekening helpen je op
weg). Teken een hondje op een plaats waarvan je zeker bent dat de chauffeur het daar kan zien.

Welke fietser is veilig, welke loopt gevaar?
Kleur de fietsers die op een veilige plaats staan groen.
Kleur de fietsers die zich in de dode hoek-zone van de vrachtwagen bevinden rood.

Fiets je in de buurt van een vrachtwagen? Denk dan zeker aan deze vuistregels! VUL IN:
1.

Maak ........................................................ met de chauffeur. Als jij de chauffeur ziet, kan hij jou ook zien.

2.

Stop nooit onder of ter hoogte van de ..................................................................

3.

Val op: draag reflecterende en ............................................. kledij. Zo ben je beter .............................................

4.

Fiets nooit vlak voor, achter of ................................................... een vrachtwagen.

5.

Geef veiligheid voorrang en let goed op de richtingaanwijzers van een
...................................................................................... .

LL 21

IN GROEP FIETSEN

Fiche Leerlingen
Op de rijbaan mag je vaak naast elkaar fietsen.
Maar soms is dit niet toegelaten en moet je achter elkaar fietsen.
Op de tekeningen rijden Simon en Amber naast of achter elkaar.
Als ze naast elkaar mogen fietsen, kleur dan de figuur van Simon,
die naast Amber rijdt, groen.
Als ze achter elkaar moeten rijden, kleur dan de figuur van Simon
die achter Amber rijdt, groen. Trek ook een kruis door de figuur van Simon
die naast Amber rijdt.
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LL 22
Bekijk de drie situaties.
Kleur het verkeerslicht groen als de fietsers het goed doen.
Wanneer je denkt dat zij het fout doen, kleur dan het verkeerslicht rood.
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LL 23

een verkeersbord: wat moet ik doen?

Fiche Leerlingen
Verbind het verkeersbord met de juiste omschrijving.

De combinatie van deze twee verkeersborden
betekent dat dit een verboden richting is voor alle
bestuurders, behalve voor fietsers.
Als fietser mag ik dus wel in deze richting rijden.

Verboden toegang in beide richtingen voor alle
bestuurders, dus ook voor fietsers.

Ik heb geen voorrang. Ik moet de andere
bestuurders voorlaten.

Verboden toegang voor fietsers. Als ik als fietser
deze straat in wil, moet ik afstappen en met mijn
fiets aan de hand verder gaan.

Fietsers en voetgangers zijn verplicht om dit deel
van de openbare weg te gebruiken, dat voor hen
voorbehouden is.

Alle bestuurders, uitgezonderd fietsers, zijn verplicht
de door de pijl aangeduide richting te volgen. Als
fietser mag ik ook andere richtingen volgen.

Verplicht fietspad. Fietsers zijn verplicht om aan
die kant te rijden die door het fietssymbool op het
verkeersbord wordt aangegeven. Voetgangers
moeten gebruik maken van de kant die aangegeven
wordt door het voetgangerssymbool.

Oversteekplaats voor fietsers. Fietsers die op het
fietspad reden, moeten hier oversteken. Opgepast:
ik heb als fietser die hier wil oversteken geen
voorrang, ik moet de bestuurders op de rijbaan
voorlaten. Eens ik aan het oversteken ben, moeten
de autobestuurders mij wel veilig laten oversteken.

LL 24

Fiche Leerlingen
Kies het verkeersbord dat bij de omschrijving past.

ZONE
ZONE
Uitgezonderd laden
en lossen
van tot uladen
Uitgezonderd
en lossen
van tot u

Verboden toegang in beide richtingen voor
alle bestuurders, uitgezonderd voor fietsers.

De straat is op dit tijdstip voorbehouden voor
spelende kinderen (speelstraat). Als fietser mag
ik hier stapvoets rijden, maar ik moet voetgangers
voorlaten en indien nodig van mijn fiets afstappen

Alle bestuurders, ook fietsers, moeten hier steeds
stoppen en voorrang verlenen. Zelfs als ik geen
andere bestuurder zie, moet ik toch stoppen.

Verplicht rondgaand verkeer. Alle bestuurders, en
dus ook fietsers, zijn verplicht de door de pijlen
aangegeven richting te volgen.

Oversteekplaats voor voetgangers. Alle bestuurders,
en dus ook fietsers, moeten vertragen om de
voetgangers die aan het oversteken zijn of willen
oversteken, voor te laten. Om als fietser op een
oversteekplaats voor voetgangers over te steken,
moet ik afstappen en met mijn fiets aan de hand
oversteken.

Wegen voorbehouden voor de categorieën van
weggebruikers waarvan het symbool afgebeeld is
op het verkeersbord: voetgangers en fietsers,
soms ook ruiters of landbouwvoertuigen.

Begin van een voetgangerszone.
Als fietser moet ik van mijn fiets afstappen en met
de fiets aan de hand verder gaan.
Als er een fietssymbool op dit verkeersbord
afgebeeld is, mag ik in deze zone fietsen. Maar ik
moet er wel stapvoets rijden, voetgangers voorlaten
en indien nodig afstappen.

