
Educatieve fietsroute
Groep 6

De Akker



De vaardigheden

• Achterom kijken, 

• Hand uitsteken,

• Voorsorteren / Afslaan,

• Ruime of korte bochten nemen,

• Verkeer op zebrapad voorrang geven,

• Voorrang geven en krijgen,

• Inschatten van (lastige) situaties

• Bewustwording van eigen gedrag in het verkeer





Verlaat de school aan de kant van de hoofdingang en ga links af 
richting de Hoogvliet. 
Waar moet je hier op letten? Moet je hier je hand uitsteken?



We gaan linksaf de Molenstraat in.  Hoe ga je dat doen? 
Wie heeft er voorrang? 



We gaan rechtdoor. Mag dat? En waar letten we nog meer op?



We gaan rechtdoor. Wie heeft er voorrang? Wat geeft het 
verkeersbord aan (zie oranje pijl)



We gaan rechtdoor. Waar moeten we hier op letten? 



We steken over en slaan linksaf. Hoe doe je dat?
Hoe is het met de voorrangsregels gesteld? 



We gaan rechtdoor. Moeten de auto’s ons voor laten gaan? 



We gaan de rotonde op. Welke borden zie je en wat betekenen die? 
Gelden die ook voor ons als fietser? 



We gaan linksaf.  Wat doe je? Wie heeft er hier voorrang?



We gaan linksaf. Moeten we rechts voorrang geven?



We steken over bij de blauwe pijl. Hoe zit het met de voorrangsregels? 
Moet je in één keer oversteken? 



We gaan rechtsaf. Waar moeten we hierop letten? 



We steken de weg over en gaan linksaf. 
Hoe ga je dat doen? Hebben wij voorrang? 



We gaan rechtdoor. Wat komen we hier tegen en wat doen we? 



We gaan rechtdoor. Moeten wij de auto voorrang geven? Waarom?



We gaan rechtdoor. Let op de uitrit en het verkeerslicht!



We gaan rechtsaf. Mag dat?
Moeten we de voetgangers die rechtdoor lopen voor laten gaan?



Een relatief rustige straat, maar moet je op letten? 



Linksaf. Wat doe je? Wie heeft er voorrang? 



Het kan hier druk zijn. Wat doe je in deze situatie?



We gaan linksaf. Wat doen we? Wie heeft er voorrang?



We fietsen richting school. Moet ik hier mijn hand uitsteken?  



We gaan rechtsaf. Vind je dit een overzichtelijk kruispunt?



We gaan rechtdoor richting school. 
De weg versmalt hier, wat doe je daarmee? 



De afspraken:

• Handen aan het stuur
• Achter elkaar blijven fietsen
• In een rustig tempo fietsen (het is geen wedstrijd)

• Afstand houden
• Goed luisteren naar de hulpouder
• Concentratie
• Zelf opletten, geen schaapjes gedrag!
• Let op veters, losse sleutels enz. 
• Niet inhalen, tenzij dit wordt aangegeven


