Verkeerswandeling
Voordat u vertrekt verteld u nogmaals aan uw kind dat ze bij u moeten blijven. Als het kind moet
oversteken, kiest het kind zelf het oversteekmoment! Soms duurt het wat langer, maar hij/zij moet
eerst kunnen inschatten. Treed pas op als het kind onvoorzichtig gaat handelen.
Lopen over de stoep:
•
•

Ze mogen niet over de stoeprand lopen.
Bij smalle stoepen moeten de kinderen achter elkaar lopen.

Afspraken bij het oversteken:
•
•
•

Blijf achter de stoeprand stilstaan
Kijk naar links, naar rechts en nogmaals naar links
Steek niet huppelend, rennend of als een trage slak over, maar stap door en kijk onder het
oversteken/lopen naar links en rechts.

Afspraken bij het langs een obstakel op de stoep lopen:
•
•

Kijk eerst, als het een voertuig is, of er iemand in het voertuig zit en of de motor aanstaat.
Kijk daarna op de stoep naar achteren (links) rechts en nogmaals naar links en ga dan langs
het obstakel/voertuig, over de straat langs het obstakel en ga meteen na het
obstakel/voertuig de stoep weer op.

Afspraken bij het oversteken tussen geparkeerde voertuigen:
•
•
•
•

Kijk eerst in de voertuigen of er iemand in zit en of de motor aanstaat. Zo ja, zoek een andere
plek, of wacht tot de auto weg is!
Staat de auto uit en zit er niemand in, dan mag je tussen de voertuigen in gaan staan.
Blijf tussen de auto en ga er niet voor staan, maak een soort kijklijn waar ze niet overheen
mogen.
Kijk hierna of er geparkeerde auto’s aan de overzijde van de straat staan en herhaal. Zit er
iemand in de auto of staat de auto aan.

Zo niet, dan mogen ze na het links-rechts-links kijken, oversteken. Blijf tijdens het oversteken naar
links en rechts kijken.

Opdracht:
De kinderen mogen tijdens de wandeling ieder verkeersbord wat ze tegenkomen intekenen in de
juiste vorm.

Je mag hier niet ….. verkeersborden

Pas op …. Verkeersbord

Je moet hier …. Verkeersbord

Kijk hier is … verkeersbord

