
Vouw de verkeerskalender als volgt tot een knieboek 

Deze kalender annex knieboek past in het programma SCHOOL op SEEF en het verkeersveiligheidslabel.

Meer informatie over de projecten en producten voor verkeersveiligheid en educatie in de betrokken 
provincies kunt u opvragen bij:
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SEEF PRESENTEERT:

De 16e verkeerskalender

Met veel plezier brengt het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid 

ZuidHolland (ROV-ZH) ook dit jaar weer een verkeerskalender uit voor de kinderen in de 

eerste vier groepen van het primaire onderwijs. Een mooi product voor verkeerseducatie 

op school en voor verkeersopvoeding thuis, met leuke en belangrijke lessen en tips over 

veiligheid in het verkeer. In de nieuwe editie beleven Menno, Joshua, Karin, hun broers, 

zussen en ouders èn wethouder De Pith allerlei avonturen in het verkeer.

Een digitale en een gedrukte miniatuurversie

De interactieve, digitale versie met alle vertelplaten en extra’s voor op het digitale 

schoolbord vormen het allerbelangrijkste onderdeel van de verkeerskalender. Net zoals 

vorig jaar kunt u deze versie op het bord, de pc en de laptop gebruiken, maar ook op een 

tablet, zoals de iPad. 

Daarnaast is er deze miniatuurversie in druk, voorzien van een kalendarium. 

Deze bureaukalender herinnert u maandelijks aan de nieuwe platen, verhalen en 

toepassingen en maakt het zelfs mogelijk het verhaal voor te lezen terwijl de plaat op het 

digitale bord te zien is. In een aantal provincies is de kalender in groot knieboek formaat 

beschikbaar, voor gebruik in de klas.

Ouders

Op de website www.schoolopseef.nl vindt u onder de tab “Verkeerskalender” kant-en-klare 

teksten voor ouders bij de kalendermaanden. Om direct te gebruiken, bijvoorbeeld in de 

nieuwsbrief van de school.

Meer weten?

De productie is opnieuw mogelijk gemaakt door de financiële steun van een aantal ROV’s, 

provincies en regio’s. Zij informeren u graag via de in het colofon genoemde 

contactadressen over de verkeerskalender en de toepassingsmogelijkheden. Maar 

natuurlijk ook over verkeersveiligheid en educatie in het primaire onderwijs in uw provincie, 

SCHOOL op SEEF en het verkeersveiligheidslabel voor basisscholen.

De makers van de verkeerskalender wensen u samen met Seef 

heel veel succes en plezier met deze nieuwe kalender!

Gelderland / Overijssel
ROV-O
T. 026-3599846
E. info@verkeerseducatieloket.nl
I. www.verkeerseducatieloket.nl

Noord-Brabant
Brabants Verkeersveiligheidslabel
T.  085-1117316
E. info@bvlbrabant.nl
I. www.bvlbrabant.nl

Zuid-Holland
ROV-ZH / SCHOOL op SEEF
T. 070-4416200
E. info@schoolopseef.nl
I. www.schoolopseef.nl

Drenthe
Verkeer- en Vervoersberaad
T. 0592-365513
E. info@veiligbereikbaardrenthe.nl
I. www.veiligbereikbaardrenthe.nl

Flevoland
Afdeling Ruimte en Mobiliteit
T. 0320-265300
E.  Karin.Vels@Flevoland.nl
I. www.verkeersveiligflevoland.nl

Stadsregio Amsterdam
SRA / Verkeerseducatiepunt
T. 020-527 37 75
E. h.debruine@stadsregioamsterdam.nl
I. www.verkeerseducatiepunt.nl

De verkeerskalender 2015-2016 is een product van het Regionaal Ondersteuningsbureau 
verkeersveiligheid Zuid-Holland voor de provincie Zuid-Holland, de Vervoersautoriteit Metropoolregio 
Rotterdam-Den Haag en Stadsregio Amsterdam, de provincies Noord-Brabant, Flevoland en Drenthe en 
ROV Oost-Nederland.

@schoolopseefwww.schoolopseef.nl/verkeerskalender
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‘Voorzichtig hoor, goed uitkijken!’ De moeder van Joshua blijft 
het steeds zeggen. Ze vindt het eigenlijk maar niks dat hij op 
zijn eigen fiets naar school gaat. Maar Joshua is natuurlijk veel 
te groot om achterop te gaan. Bovendien moet zijn zusje daar 
zitten. Zij kan nog lang niet fietsen.
Joshua doet ontzettend zijn best. Het puntje van zijn tong 
steekt uit zijn mond. Als hij een paar weken aan zijn moeder 
kan laten zien, dat hij goed en veilig kan fietsen, mag hij 
misschien ook wel eens alleen. Zijn vriendje Menno mag dat al. 
Dan kunnen ze lekker samen.
Ze zijn bij het poortje aan het einde van de laan. Daar is het 
altijd zo ontzettend lastig. Je kunt helemaal niet goed zien of er 
auto’s aankomen.  Joshua en zijn moeder stoppen aan de kant 
van de weg.
‘Ha, Joshua!’ Op de stoep loopt zijn buurman.  Hij laat zijn 
hondje uit. ‘Waar gaan jullie zo vroeg naar toe?’ vraagt hij.
‘Naar school,’ antwoordt Joshua. ‘Het is vandaag de eerste 

schooldag van het nieuwe jaar.’
Zijn buurman knikt. ‘Een spannende dag vandaag! Leuk hoor. 
Maar dan begrijp ik ook waarom het ineens weer zo druk is op 
de weg!  Iedereen gaat weer naar werk of school met de auto, 
fiets of lopend!’
Dat is zo. Het lijkt vandaag wel extra druk. Dat komt ook omdat 
iedereen weer even moet wennen. De automobilisten aan de 
kinderen op de fiets. De fietsers weer aan de auto’s. En dan 
zijn er ook nog veel overstekende voetgangers. Morgen gaat 
het vast weer beter. Dan weet iedereen weer hoe het werkt.
De buurman van Joshua is wethouder van deze stad. 
Wethouder De Pith. Joshua vindt het enorm handig dat hij 
naast een wethouder woont. Hij praat vaak met de wethouder 
over dingen die beter kunnen in de stad. En wethouder De Pith 
vindt dát weer handig: ‘Jij helpt mij bij mijn werk’ zegt hij altijd.
Nu staan ze al een tijdje te wachten tot alle auto’s door het 
poortje zijn. Zenuwachtig kijkt Joshua op zijn horloge. Hij wil 

niet te laat komen op zijn eerste schooldag. Morgen moet hij 
eraan denken ietsje eerder te vertrekken.
‘Zal ik vandaag jou eens even helpen?’ Wethouder De Pith 
stapt de weg op en steekt zijn zijn arm omhoog. De voorste 
auto stopt netjes. ‘Toe maar,’ knikt zijn buurman. Snel gaan 
Joshua en zijn moeder verder.
‘Bedankt!’ roept hij nog over zijn schouder. Handig he, zo’n 
wethouder als buurman?

In de klas
- Lees het verhaal met de leerlingen of speel het af op het digitale 

schoolbord.
- Bespreek na. Hoe is iedereen vandaag naar school gekomen? Welke weg 

kies je om naar school te gaan?  
- Bekijk de plaat met de leerlingen
- Benoem de verschillende verkeersbegrippen aan de hand van de 

begrippenwolk en stel verdiepingsvragen. Voor wie is de stoep, de weg, het 
fietspad? Waar kun je het beste oversteken? Wat zien jullie nog meer op 
de plaat?

- Klik in de digitale versie van de verkeerskalenderplaat op Doen! en ontdek 
samen met de leerlingen de verschillende interactieve elementen in de 
plaat.

Extra materialen:
Wanneer u de les over het thema ‘weer naar school’ voorbereidt, kunt u 
gebruik maken van extra (digitale) materialen over dit onderwerp.
Kijk op http://www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/verkeerskalender. 
Bij elk maandthema hebben we de links naar relevante eerdere 
verkeerskalenderplaten, films, spelletjes en praktijkoefeningen voor u bij 
elkaar gezet. Ook vindt u hier handige downloads als ouderbrieven en 
oefenmaterialen.

Voor de ouders:
Ook voor ouders is het belangrijk zich bewust te zijn van de verkeersdrukte 
rondom de school bij aanvang en eindigen van de schooldag en wat dit 
betekent voor de veiligheid van de leerlingen. Ook de stimulans om zoveel 
mogelijk lopend of fietsend naar school te komen (bijvoorbeeld in het kader 
van de Europese Mobiliteitsweek, het project ‘Groene Voetstappen’ en -in het 
Stadsgewest Haaglanden- de Schoolbrengdag) past hier goed bij. Informatie 
voor de ouders staat op de site www.schoolopseef.nl in de vorm van algemene 
achtergrondinformatie over het thema en kant-en-klare teksten en illustraties 
bij deze kalenderplaat. Deze brieven kunt u overnemen in de schoolkrant of 
nieuwsbrief van de school of naar aanleiding van het thema aan de leerlingen 
mee naar huis geven. Deze maand zal de informatie stimuleren tot lopen of 
fietsen en wordt aangehaakt bij de eerder genoemde acties.

www.schoolopseef.nlwww.schoolopseef.nl

Hoofdthema:
weer naar school
Subthema’s:
fietsen, plaats op de weg, 
verkeersdrukte

september 

Joshua en de wethouder

BEGRIPPEN:  rijbaan, stoep, voetpad, auto, voetganger, fi etser, lantaarnpaal, hond, kerk, vogel
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Tariq zit op zwemles. Elke vrijdagmiddag na school, brengt 
zijn moeder hem naar het zwembad. Daar krijgt hij een uurtje 
les van een fijne meester. Sommige kinderen hebben een 
hekel aan zwemles. Tariq niet. Hij is een echte waterrat. Op de 
parkeerplaats van het zwembad springt hij blij uit de auto. ‘Dag 
mam, tot straks!’
‘Tariq wacht, je tas!’  Zijn moeder stapt ook uit de auto. Oh 
ja! Tariq rent snel terug. Hij rent zo langs de bus die daar 
geparkeerd staat. Een auto die er langsrijdt, moet voor Tariq 
remmen. Zijn moeder schudt haar hoofd. ‘Wat zeg ik nou 
steeds. Eerst kijken voor je oversteekt.’
Tariq pakt zijn tas aan en loopt weer terug.
De chauffeur van de bus staat tegen zijn bus geleund. Hij wacht 
tot een groep wedstrijdzwemmers is ingestapt. Tariq kijkt naar 
de bus. Hij vindt bussen en vrachtwagens machtig mooi. Tariq 
wil later graag op zo’n grote auto kunnen rijden. Overal zelf 
heen kunnen rijden, zelfs naar andere landen! Dat lijkt hem 

prachtig. Door de bergen en langs steden…Tariq fantaseert 
verder.
‘He jongen.’ Tariq schrikt op van de buschauffeur. ‘Je staat te 
dromen! Dat is niet zo handig, midden op een parkeerplaats.’
Tariq kijkt een beetje bedremmeld. ‘Vind je de bus mooi?’ vraagt 
de chauffeur. Tariq knikt.
‘Kom er maar eens in kijken.’ Tariq stapt de bus in. Hij gaat op 
de stoel van de buschauffeur zitten. Wow. Dit is cool zeg. Wat 
zitten er veel knoppen in zo’n bus.
De chauffeur zegt dan: ‘Ik ga nu vlak voor de bus staan, net 
zoals jij daarnet deed met oversteken. Kijk jij eens of je me kunt 
zien?’
Tariq kijkt, maar hij ziet de chauffeur niet. ‘Grote wagens 
hebben een dode hoek,’ zegt de chauffeur als hij weer 
binnenstapt. Dat zijn plekken rond de bus of vrachtwagen die 
de chauffeur in de bus niet kan zien. Wil je mij beloven dat je 
voortaan meer afstand houdt bij grote wagens?’ Tariq knikt. Dit 

wist hij helemaal niet. Hij deed net best heel gevaarlijk, bedenkt 
hij zich nu.
‘Als ik later groot ben, ga ik mijn vrachtwagenrijbewijs halen,’ 
zegt hij tegen de chauffeur. ‘En nu weet ik dit al. Dat is best 
handig!’
De chauffeur lacht. ‘Dat is zeker heel handig. Maar vooral voor 
nu! Nu weet je hoe je veilig in de buurt van grote wagens kunt 
zijn. En nog wat: voordat je je chauffeursdiploma gaat halen, 
moet je eerst maar eens je zwemdiploma halen!’
Dat is waar ook! Zwemles! Snel springt Tariq uit de bus. ‘Dag 
meneer,’ roept hij. En hij rent het zwembad in.

www.schoolopseef.nlwww.schoolopseef.nl

oktober

De buschauffeur

In de klas
- Lees het verhaal met de leerlingen of speel het af op het digitale schoolbord.
- Bespreek na. Waarom moet je niet achter een vrachtauto of bus langslopen/

fietsen? Wat is de dode hoek? 
- Bekijk de plaat met de leerlingen
- Benoem de verschillende verkeersbegrippen aan de hand van de 

begrippenwolk en stel verdiepingsvragen. Wat zien jullie nog meer op de 
plaat?

- Klik in de digitale versie van de verkeerskalenderplaat op Doen! en ontdek 
samen met de leerlingen de verschillende interactieve elementen in de plaat.

Praktijkoefening
- In de gymzaal of op het schoolplein: Laat de kinderen spelen dat ze 

de bestuurder zijn van een politieauto, brandweerauto, ambulance. 
Bevestig een foto van een politie-,brandweer- of ziekenauto op buik 
en rug. De auto’s rijden met sirene door de straat en de overige 
kinderen (voetgangers) wachten en geven voorrang. Daarna mogen ze 
oversteken. Wissel regelmatig tot alle kinderen een autobestuurder zijn 
geweest.

- Gebruik de tijd tijdens een wandeling of buitenspelen om eens met de 
leerlingen te luisteren naar de geluiden in het verkeer. Het toeteren 
van een auto, het tringelen van een fietsbel, het piepen van een 
vrachtwagen die achteruit rijdt, enz.

Voor de ouders:
Het is voor ouders in de eerste plaats belangrijk zelf goed te weten wat 
veilig gedrag is in de buurt van vrachtwagens, bussen en voertuigen 
van de hulpdiensten. Ook moeten ze weten op welke manier ze hun 
kinderen dit goed kunnen leren. Feit zal blijven, dat jonge kinderen primitief 
kunnen reageren bij harde geluiden of onverwachte gebeurtenissen in het 
verkeer. Goede begeleiding onderweg is dus cruciaal. Informatie voor de 
ouders staat op de site www.schoolopseef.nl in de vorm van algemene 
achtergrondinformatie over het thema en kant-en-klare teksten en illustraties 
bij deze kalenderplaat. Deze brieven kunt u overnemen in de schoolkrant 
of nieuwsbrief van de school of naar aanleiding van het thema aan de 
leerlingen mee naar huis geven.

Hoofdthema:
hulpdiensten en grote wagens
Subthema’s:
dode hoek, geluiden en signalen 
in het verkeer

BEGRIPPEN: parkeervak, bus, zwembad, autospiegels, prullenbak, rugtas, autogordel, stoep, rijbaan
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Menno, Karin en Joshua hebben gevoetbald. Nu fietsen ze 
samen terug naar huis. Het is heel gek: verleden week was het 
nog een beetje licht toen ze klaar waren met hun training. En 
vanavond fietsen ze opeens al in het donker.
‘Doe je lamp even aan joh! Karin wijst Joshua op het lampje 
aan zijn stuur. O ja! Joshua knipt het snel aan. Het is helemaal 
niet prettig om in het donker te fietsen vinden de kinderen. 
Gelukkig hebben hun sportassen reflecterende strepen. Zo 
vallen ze toch een beetje op. Straks komen ze bij de winkels. 
De lampen van de etalages zijn daar aan, dat is fijn.
Er steekt een meneer het fietspad over. Menno remt hard en 
Joshua botst bijna tegen hem op. Karin maakt een grote slinger 
en belandt zo op de stoep.
‘Hola,’ zegt de meneer. Het is wethouder De Pith. ‘Hebben jullie 
haast?’ 
‘Ja, we willen snel naar huis,’ zegt Joshua. Menno kijkt 
verlegen. Hij vindt het een beetje spannend om met de 

wethouder te praten.
‘We zagen u helemaal niet.’ Karin wijst: ‘De straatlantaarn bij de 
oversteekplaats is kapot.’
‘Ik ga er morgen meteen wat van zeggen op het gemeentehuis,’ 
belooft wethouder De Pith.  ‘Het is belangrijk dat het verkeer 
elkaar goed kan zien. De straatverlichting moet goed werken. 
Maar jullie moeten zelf ook zorgen dat je goed zichtbaar bent. 
Draag kleding met reflectie en zorg dat je verlichting het goed 
doet. ‘
‘Buurman?’ Joshua duwt Menno naar voren. ‘Mijn vriend wil wat 
zeggen.’ Menno kijkt boos naar Joshua. ‘Zeg dan!’ sist deze,  
‘Je had toch een goed idee!’
‘Bij onze school is het niet veilig,’ begint Menno dan. ‘Als we uit 
school zijn en naar huis willen lopen, botsen we soms bijna met 
de fietsers die daar rijden. Wilt u daar morgen dan ook wat van 
zeggen?’’
‘Eigenlijk heeft Menno een mooi bord gemaakt op zijn 

computer. Die kan daar zo opgehangen worden. Wilt u dat dan 
óók zeggen?’ Karin is best een beetje trots op haar vriend.
‘Ik heb een beter idee,’ zegt de wethouder dan. ‘Komen jullie 
maar eens langs op het gemeentehuis, met al jullie ideeën.’ Dat 
willen de kinderen wel.
‘En Menno? Jouw achterlichtje doet het niet. Maak jij dat in 
orde voordat je naar het gemeentehuis komt?’ Menno knikt. Dat 
had hij zelf niet gemerkt! Gelukkig heeft hij altijd reservelampjes 
in huis. 
‘En nu snel naar huis jullie,’ zegt de wethouder. Jullie ouders 
zullen wel ongerust zijn. En dat doen de kinderen.

www.schoolopseef.nlwww.schoolopseef.nl

november 

Een bijna-botsing

In de klas
- Lees het verhaal met de leerlingen of speel het af op het digitale 

schoolbord.
- Bespreek na. Wie fietst er wel eens in het donker? Of wanneer het regent? 

Heeft iedereen licht op zijn/haar fiets? Waarom is dat zo belangrijk?
- Bekijk de plaat met de leerlingen
- Benoem de verschillende verkeersbegrippen aan de hand van de 

begrippenwolk en stel verdiepingsvragen. Waar is verlichting en waar is het 
donker? Wie kun je goed zien en wie minder? Wat zien jullie nog meer op 
de plaat?

- Klik in de digitale versie van de verkeerskalenderplaat op Doen! en ontdek 
samen met de leerlingen de verschillende interactieve elementen in de 
plaat.

Praktijkoefening
- Laat kleding en voorwerpen zien die je gebruikt bij slecht of winters 

weer: jas met capuchon, paraplu, poncho, regenpak, regenjas, rubberen 
laarzen. Laat de leerlingen zich eventueel verkleden. 

- Laat zien en ervaren wat het verschil in zicht is bij een goed 
dichtgestrikte en een losse capuchon

- Verduister het klaslokaal zo veel mogelijk. Laat de leerlingen met een 
zaklamp op verschillende dingen in het lokaal schijnen. Wat kun je goed 
zien (de lichte voorwerpen) wat minder (de donkere voorwerpen)? Zijn 
er objecten die licht reflecteren?

- Demonstreer het gebruik van de paraplu en laat zien dat het uitzicht 
wordt belemmerd. 

Voor de ouders:
Ook voor ouders is het belangrijk zich bewust te zijn van zichtbaarheid 
in het verkeer. Vooral in de donkere maanden en bij slecht weer is het 
zaak goed zichtbaar te zijn. Informatie voor de ouders staat op de site 
www.schoolopseef.nl in de vorm van algemene achtergrondinformatie 
over het thema en kant-en-klare teksten en illustraties bij deze 
kalenderplaat. Deze brieven kunt u overnemen in de schoolkrant of 
nieuwsbrief van de school of naar aanleiding van het thema aan de 
leerlingen mee naar huis geven.

Hoofdthema:
zichtbaar in het verkeer
Subthema’s:
fietsen, verlichting, donker

school zijn en naar huis willen lopen, botsen we soms bijna met 

BEGRIPPEN: parkeerplaats, fi etspad, rijbaan, drempel, verkeersbord, zebrapad, 
lantaarnpaal, koplamp, achterlicht, refl ectie
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‘Koekkruimels! Lekker!’ Karin en Tariq steken hun neuzen 
ver de lucht in. Het lijken wel twee snuffelende hondjes. 
Ze zijn bijna bij de markt aangekomen en nu ze ruiken de 
stroopwafelkraam. Als ze naar de markt gaan, mogen ze vaak 
een zakje koekkruimels kopen. Deze keer zijn ze met de vader 
van Tariq mee.
‘Ho, wacht even,’ zegt hij. ‘Ik heb hier een hele lijst 
boodschappen die ik eerst moet halen en dan halen we een 
zakje kruimels.' De kinderen zuchten. 'Toch niet heel, heel, 
héél erg veel?’ vraagt Tariq. ‘Jij wilde vanavond toch vis eten?', 
vraagt zijn vader. ‘Die gaan we halen. En wat groenten, en 
dadels. En wat dacht je van een mooie bosbloemen voor je 
moeder? Als jullie me nou een beetje helpen, zijn we zo klaar!’

Bij het markplein is het erg druk. Veel mensen proberen hun 
auto te parkeren op het terrein achter de markt. Mensen die 
hun boodschappen al hebben gedaan lopen of fietsen met volle 

tassen.  
Een jongen met een hele grote koptelefoon op loopt voorbij. Hij 
zingt hard en vals mee met zijn muziek. Tariq en Karin proesten 
het uit. ‘Haha, dat is echt grappig.’ De vader van Tariq moet er 
ook een beetje om lachen. Maar hij zegt erbij: ‘Op straat lopen 
met de muziek zo hard in je oren is niet zo slim. Je kunt dan 
het verkeer helemaal niet horen. Stel je voor dat er nu een 
ambulance aankomt. Dan weet deze jongen helemaal niet dat 
hij aan de kant moet gaan.’ 
Dat is waar natuurlijk. Daar hadden de kinderen nog niet aan 
gedacht. ‘Nou,’ giechelt Karin , ‘Ik ga dat heus niet doen hoor, 
want het ziet er echt oenig uit!’

‘Pas op!’ Tariqs vader grijpt haar ineens bij haar arm. Ze werd 
bijna overreden door een fietser. Deze man zat op zijn telefoon 
te kijken. Hij slingert om Tariqs vader heen en fietst gewoon 
door. ‘Muziek luisteren, op je telefoon kijken, het wordt steeds 

gekker!’ moppert Tariqs vader. ‘En jij liep zo hard te lachen, 
dat je helemaal niet oplette! Ik moet geloof ik mijn ogen 
openhouden voor iedereen hier op de markt!’
 ‘Op mij hoef je niet te letten hoor pap,’ zegt Tariq. Ik kan met 
mijn ogen dicht zó naar de stroopwafelkraam lopen.’
‘Als je dat maar laat. Iedereen gaat nu gewoon weer zijn eigen 
ogen gebruiken.’ Tariqs vader pakt het boodschappenlijstje. 
‘Wie het eerste de viskraam gevonden heeft, krijgt een extra 
koekkruimel.’
Joelend rennen de kinderen weg. Zo is boodschappen doen 
wel heel leuk!

In de klas
- Lees het verhaal met de leerlingen of speel het af op het digitale 

schoolbord.
- Bespreek na. 
- Bekijk de plaat met de leerlingen
- Benoem de verschillende verkeersbegrippen aan de hand van de 

begrippenwolk en stel verdiepingsvragen. Wie gedragen zich allemaal 
gevaarlijk op deze plaat? Waarom? Wat moet jij doen als je zo iemand 
tegenkomt?

- Klik in de digitale versie van de verkeerskalenderplaat op Doen! en ontdek 
samen met de leerlingen de verschillende interactieve elementen in de 
plaat.

Extra materialen
Wanneer u de les over het thema ‘aandacht bij het verkeer!’ voorbereidt, 
kunt u gebruik maken van extra (digitale) materialen over dit onderwerp.
Kijk op http://www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/verkeerskalender. 
Bij elk maandthema hebben we de links naar relevante eerdere 
verkeerskalenderplaten, films, spelletjes en praktijkoefeningen voor u bij 
elkaar gezet. Ook vindt u hier handige downloads als ouderbrieven en 
oefenmaterialen.

Voor de ouders:
Ook voor ouders is het belangrijk zich bewust te zijn van het gedrag van 
kinderen in het verkeer en van hun eigen rol daarbij. Zij kunnen door 
het geven van het goede voorbeeld en door met hun kinderen te praten 
en te oefenen een positieve bijdrage leveren aan de verkeerseducatie 
van hun kind(eren). Informatie voor de ouders staat op de site                            
www.schoolopseef.nl in de vorm van algemene achtergrondinformatie over 
het thema en kant-en-klare teksten en illustraties bij deze kalenderplaat. 
Deze brieven kunt u overnemen in de schoolkrant of nieuwsbrief van de 
school of naar aanleiding van het thema aan de leerlingen mee naar huis 
geven.

www.schoolopseef.nlwww.schoolopseef.nl

Hoofdthema:
aandacht bij het verkeer
Subthema’s:
spelregels in het verkeer, verkeersdrukte

december

Met je ogen dicht

BEGRIPPEN: auto, kinderwagen, fi ets, helm, markkraam, fruit, scootmobiel, vogel, stoep, rijbaan
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Menno, Tariq en Karin spelen buiten voor Tariqs huis met hun 
step. ‘Ik wil graag nieuwe stickers op mijn step,’ zegt Menno. 
‘Zullen we eens naar die skatewinkel gaan? Daar hebben ze 
hele mooie en soms krijg je ze gratis!’ Karin en Menno willen 
dat ook wel, dus de drie vrienden gaan op pad.

Er is een mooie stoep langs de weg waar de kinderen lopen. 
Ze kunnen zelfs met z’n drieën naast elkaar wandelen. Maar 
het is wel een lange laan. Karin begint wat langzamer te lopen. 
Eigenlijk mag ze niet zo ver van haar eigen huis. Dat heeft ze 
met haar ouders afgesproken. Maar Menno zegt: Je bent toch 
bij Tariq? En je bent nu niet ver van Tariqs huis.’ Dat klinkt wel 
logisch en Karin loopt nog een stukje met de jongens mee. 

Ze zien nu de winkel . Deze ligt aan de andere kant van een 
drukke weg. Er rijden veel auto’s en ook de bus rijdt over deze 
weg. Karin stopt met lopen. Ze weet zeker dat haar ouders het 

niet goed vinden dat ze deze weg oversteekt. ‘ Blijf jij hier dan 
wachten?’ vraagt Menno. Karin knikt. De jongens lopen door. 
Ze kunnen gelukkig oversteken bij een zebrapad. De auto’s 
stoppen netjes zodat Menno en Tariq over kunnen gaan.
Nu toetert de mevrouw in de voorste auto naar Karin. Ze denkt 
dat zij net als de jongens wil gaan oversteken. Karin twijfelt. 
Wat moet ze nu doen? De andere automobilisten kijken ook 
een beetje boos. Ze willen verder rijden!

Dan ineens rent Karin toch hard over naar de andere kant. De 
auto rijdt door.
‘Dat was nou eigenlijk niet zo slim,’ zegt Tariq. ‘Je moet nooit 
rennen als je oversteekt. Straks val je nog.’ Karin staat met 
tranen in haar ogen. Ze is er zelf gewoon van geschrokken.

Snel vragen ze in de skatewinkel om stickers. Ze krijgen alle 
drie twee mooie. Als ze weer terug gaan, moeten ze voor de 

tweede keer oversteken. Deze keer doen ze het alle drie goed. 
Ze kijken naar links, naar rechts, en nog eens naar links. De 
auto’s stoppen voor de kinderen. En pas dan steken ze over. 
Rustig lopen ze naar de overkant.

‘Het viel wel mee toch?’ vraagt Menno. ‘Jawel,’ knikt Karin, 
‘maar ik vind het niet zo fijn om iets te doen wat van mijn 
ouders niet mag. ‘Dat snap ik,’ zegt Tariq. ‘Misschien kunnen 
we aan je ouders vragen of je voortaan ook een stukje verder 
mag? Dan kunnen we ook boodschappen halen voor jouw 
moeder bij de supermarkt hier!’ Dat is natuurlijk best een goed 
idee. Misschien zal de moeder van Karin dat best fijn vinden!

In de klas
- Lees het verhaal met de leerlingen of speel het af op het digitale 

schoolbord.
- Bespreek na. 
- Bekijk de plaat met de leerlingen
- Benoem de verschillende verkeersbegrippen aan de hand van de 

begrippenwolk en stel verdiepingsvragen. Hoe steek je veilig over bij een 
zebrapad? En als er geen zebrapad is? Wat zien jullie nog meer op de 
plaat? 

- Klik in de digitale versie van de verkeerskalenderplaat op Doen! en 
ontdek samen met de leerlingen de verschillende interactieve elementen 
in de plaat. Bekijk ook eerder uitgebrachte platen over dit thema op             
www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/verkeerskalender

Praktijkoefening
Oversteken bij een zebrapad (Uit: Verkeerskunsten, ROV-ZH) 
Teken met stoepkrijt een zebrapad op het plein. Laat een aantal 
leerlingen fietsen of op een kar zitten. Zij vormen het ‘verkeer’. De rest 
gaat oefenen met oversteken.
- stop op de laatste stoeptegel voor de stoeprand
- kijk naar links, rechts en nogmaals naar links
- wacht wanneer er verkeer aan komt rijden.
- als het verkeer doorrijdt, begin je weer opnieuw met kijken.
- als het verkeer stopt of er komt niets meer aanrijden, steek je rustig en 

recht over.
- blijf kijken tijdens het oversteken: eerst naar links, dan naar rechts.
Attendeer kinderen er op, dat auto’s niet altijd stoppen voor het zebrapad!
Zie voor het parcours en bijbehorende nieuwe films: www.schoolopseef.nl

Voor de ouders:
Ook voor de ouders is het belangrijk te weten hoe ze hun kinderen 
leren veilig over te steken. Ook is het van belang dat ze leren hoe om te 
gaan met het soms onvoorspelbare gedrag van kinderen in het verkeer. 
Dat kan soms tot gevaarlijke situaties leiden. Bijvoorbeeld wanneer zij 
onverwachts de weg op stappen. Informatie voor de ouders staat op de site                         
www.schoolopseef.nl in de vorm van algemene achtergrondinformatie over 
het thema en kant-en-klare teksten en illustraties bij deze kalenderplaat. 
Deze brieven kunt u overnemen in de schoolkrant of nieuwsbrief van de 
school of naar aanleiding van het thema aan de leerlingen mee naar huis 
geven.

www.schoolopseef.nlwww.schoolopseef.nl

Hoofdthema:
oversteken
Subthema’s:
voorrang, drukte, zebrapad

januari

Rennen op het zebrapad

BEGRIPPEN: zebrapad, rijbaan, stoep, auto, winkel, step, fi etsenrek, fi etser, lantaarnpaal, winkel
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Het is een drukte van jewelste bij de school. Dat is elke ochtend, 
voor de school begint. En elke middag, als de school uit is, ook. 
Kinderen hollen op het paadje langs de school. Ouders fietsen er 
met hun kinderen. Ook rijden er auto’s rond de parkeerplaats. Maar 
deze ochtend lijkt het drukker dan normaal. Naast de school staat 
een paal in de grond met daarover een groot doek. Eronder zit iets 
verborgen.

Menno, Tariq, Karin en Joshua komen aangelopen. ‘Neehee..' 
zegt Karin, ‘Zo moet dat niet! Dan zeg je: Hierbij open ik officieel 
het bord…’  ‘Dat kan toch helemaal niet!’ Joshua schopt tegen 
een steentje voor zijn voeten. ‘Een verkeersbord kun je toch niet 
openen! Dat moet je onthúllen!’ Tariq komt tussenbeide. ‘Laat 
Menno het maar verzinnen. Het is toch zijn verkeersbord!’
Menno loopt er naast en zegt niet veel. Hij houdt er helemaal 
niet van om in het openbaar te praten. Gelukkig komt wethouder 
De Pith straks. Hij had al tegen Menno gezegd dat hij zich geen 
zorgen hoefde te maken. ‘We doen het samen jong!’ zei hij.

Bij het verkeersbord staat al een groepje mensen te wachten. De 
directrice van de school natuurlijk, die heel trots naar Menno en zijn 
vrienden kijkt. De ouders van de kinderen. En leerlingen van de 
basisschool. Er staat zelfs een fotograaf van de krant.
Menno kijkt er een beetje beduusd van. Zoveel mensen, voor 
zijn verkeersbord? Hij wilde alleen maar dat de fietsers wat 
voorzichtiger door het paadje zouden gaan. 

‘Menno!’ Daar is wethouder De Pith. ‘Ben je er klaar voor? Dan 
gaan wij samen dit verkeersbord onthullen. ‘Zie je wel?’ sist Joshua 
tegen Karin. Die steekt haar tong naar hem uit.

“Deze leerlingen,’ begint wethouder De Pith, ‘spraken mij op straat 
aan over een onveilige situatie bij hun school. Ze zijn daarna op 
bezoek geweest in het gemeentehuis om erover te vertellen en 
vooral om hun eigen bord te laten zien. Deze meneer hier,’ en hij 
wijst naar Menno, ‘tekende een prachtig bord voor de fietsende 
gebruikers van dit pad. Ik ben er trots op dat deze jonge kinderen al 

zo goed kunnen meedenken.’ Alle mensen klappen. De directrice 
van de school steekt twee duimen omhoog.

‘Menno, zullen?’ De wethouder pakt het doek aan de ene kant, 
Menno aan de andere. Samen trekken ze het doek eraf. Er klinkt 
een luid gejuich en applaus. Een bord met daarop: Fietsers let op!! 
En een mooie tekening van spelende kinderen.

De fotograaf maakt een foto. Die komt in de krant. ‘Misschien 
Menno,’ zegt wethouder De Pith, ‘moet je nu wel meer borden 
gaan maken. Welke school wil nou niet zo’ n prachtig bord!’ 

In de klas
- Lees het verhaal met de leerlingen of speel het af op het digitale 

schoolbord.
- Bespreek na. Hoe kom jij naar school? Ga je alleen of word je gebracht?
- Bekijk de plaat met de leerlingen
- Benoem de verschillende verkeersbegrippen aan de hand van de 

begrippenwolk en stel verdiepingsvragen. 
- Klik in de digitale versie van de verkeerskalenderplaat op Doen! en ontdek 

samen met de leerlingen de verschillende interactieve elementen in de 
plaat.

Extra materialen
Wanneer u de les over het thema ‘Schoolomgeving’ voorbereidt, kunt u 
gebruik maken van extra (digitale) materialen over dit onderwerp.
Kijk op http://www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/verkeerskalender. 
Bij elk maandthema hebben we de links naar relevante eerdere 
verkeerskalenderplaten, films, spelletjes en praktijkoefeningen voor u bij 
elkaar gezet. Ook vindt u hier handige downloads als ouderbrieven en 
oefenmaterialen.

Voor de ouders:
Het is belangrijk, dat kinderen van jongs af aan zo zelfstandig mogelijk 
ervaring opdoen in het verkeer.
Als ze lopend of fietsend naar school komen is het belangrijk, dat 
de schoolomgeving veilig is. Uiteraard hebben ook de ouders daar 
tijdens het halen en brengen een rol in. Als iedereen in het verkeer 
ook in de schoolomgeving rekening houdt met elkaar wordt het 
voor iedereen veiligerInformatie voor de ouders staat op de site                                 
www.schoolopseef.nl in de vorm van algemene achtergrondinformatie over 
het thema en kant-en-klare teksten en illustraties bij deze kalenderplaat. 
Deze brieven kunt u overnemen in de schoolkrant of nieuwsbrief van de 
school of naar aanleiding van het thema aan de leerlingen mee naar huis 
geven.

www.schoolopseef.nlwww.schoolopseef.nl

Hoofdthema:
schoolomgeving
Subthema’s:
rekening houden met elkaar, 
regels in het verkeer

februari

De onthulling

gebruikers van dit pad. Ik ben er trots op dat deze jonge kinderen al 

BEGRIPPEN: auto, voetganger, fi ets, verkeersbord, hek, rugtas, kinderwagen, stoep, rijbaan, school

06_februari 2016.indd   2 28-07-15   16:02



februari www.schoolopseef.nl De onthullingfebruarifebruarifebruari www.schoolopseef.nlwww.schoolopseef.nlwww.schoolopseef.nlwww.schoolopseef.nlwww.schoolopseef.nlwww.schoolopseef.nl De onthullingwww.schoolopseef.nl De onthullingwww.schoolopseef.nl De onthullingDe onthullingDe onthullingDe onthulling1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4
ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr

week 5 week 6 week 7 week 8 week 9

februari 2016

06_februari 2016.indd   1 28-07-15   16:02



Menno en Joshua zitten samen op voetbal. Bijna elke dag spelen 
de jongens wel een poosje met de bal. Om te trainen natuurlijk. 
Zodat ze op zaterdag, op de dag van de wedstrijd, altijd extra 
goed zijn. Vandaag doet Tariq ook mee. Hij zit niet in het team 
van Tariq en Menno, maar hij kan het ook best goed. 

De stoep voor de huizen is lekker breed. Soms gebruiken de 
jongens de stammen van bomen als doelpalen. Maar vandaag 
oefenen ze hun voetbaltechniek. Zo noemt de trainer het altijd.

‘Tok, tok,tok,’ doet de bal nu op de voet van Tariq. Hij kan de bal 
enorm lang in de lucht houden. Menno en Joshua kijken er met 
bewondering naar. ‘Ik moet hier nog beter in worden.’ Menno 
probeert zich zo goed mogelijk te concentreren. ‘Een, twee, 
drie,…’
‘He knulletjes! Lukt het lekker? Niet echt hè?’ klinkt er een stem. 
Het is de broer van Tariq. Hij fietst langs. De bal rolt meteen van 
Menno’s voet.

De broer van Tariq vindt zijn kleine broertje en vriendjes maar 
kinderachtig en noemt hun altijd knulletjes. Gewoon om te 
pesten. ‘Wat je zegt ben je zelf joh!’ roept Tariq hem na. En: ‘Je 
krijgt straf van mama, want je had je kamer niet opgeruimd!’ 
Maar zijn broer is al door gefietst. 

‘Als je broer nou wat aardiger was, kon hij ons wat leren. Hij is 
toch heel goed in voetbal?’ Joshua pakt de bal en draait hem 
tussen zijn vingers rond. ‘Misschien als jij een keer z’n kamer 
opruimt, wil hij ons les geven.’
‘Ben je gek ofzo?’ roept Tariq en hij slaat de bal voor de grap 
uit Joshua’s handen. De bal stuitert op de grond en rolt dan van 
de stoep af, zo de weg op. Menno rent er achteraan om hem 
te pakken. Als hij net van de stoep af is, schrikt hij ineens. Er 
komt een auto aan gereden en Menno had helemaal niet  goed 
gekeken! 
Gelukkig rijdt de auto langzaam. Er ligt een grote drempel in de 
straat zodat de auto’s en motoren hier niet hard kunnen rijden. 

En de automobilist had gelukkig ook gezien dat er veel kinderen 
aan het spelen zijn in deze straat.

Menno pakt de bal en springt snel weer de stoep op.
Joshua kijkt goed naar links en naar rechts en nog eens naar 
links. Hij steekt over naar het grote grasveld aan de andere kant 
van de straat.
‘Kom jongens,’ roept hij, ‘we gaan lekker op het grote veld. Veel 
meer plek hier!’ 

En dat doen ze. Want dat is natuurlijk een veel beter idee!

In de klas
- Lees het verhaal met de leerlingen of speel het automatisch af op het 

digitale schoolbord.
- Bespreek na. Hoe druk is het in jouw straat? Waar moet je dan op letten? 

Wie mag er al alleen naar school of naar de winkels?
- Bekijk de plaat met de leerlingen
 Benoem de verschillende verkeersbegrippen aan de hand van de 

begrippenwolk en stel verdiepingsvragen. Wie rijden of lopen er nog meer? 
Waar mag je parkeren?

 Wat zien jullie nog meer op de plaat?
- Klik in de digitale versie van de verkeerskalenderplaat op Doen! en ontdek 

samen met de leerlingen de verschillende interactieve elementen in de 
plaat.

- De fietsers steken hun hand niet uit? Hoe ga je veilig de bocht om met de 
fiets?

Praktijkoefening
Oversteken tussen geparkeerde auto’s. (Uit: Verkeerskunsten, ROV-ZH) 
Ter introductie kunt u de film ‘Oversteken tussen geparkeerde auto’s’ en 
de film behorende bij ‘Verkeerskunsten’ bekijken, beide te vinden op: www.
schoolopseef.nl

In een drukke straat moet je soms oversteken tussen geparkeerde auto’s. 
Dit is gevaarlijk, want zo’n auto kan plotseling gaan rijden en de kinderen 
hebben slecht zicht op de weg. Hier oversteken doe je pas, als het echt 
niet anders kan!
- Markeer met stoepkrijt de stoeprand. Plaats twee grote objecten 

(bijvoorbeeld vuilcontainers) waartussen de leerlingen kunnen oversteken.
De leerlingen
- lopen naar het startpunt en stoppen vóór de stoeprand.
- kijken of er iemand achter het stuur van de auto’s zit.
- lopen tussen de auto’s tot de denkbeeldige kijklijn en kijken ‘om het hoekje’.
- steken op de juiste manier over.

Voor de ouders:
In de woonwijk wordt soms te hard gereden, soms zelfs door ouders 
van (jonge) kinderen zelf. Het is belangrijk, dat zij zich bewust zijn van 
de risico's die dat met zich kan brengen. Daarnaast is het van belang 
dat ouders weten hoe ze hun kinderen kunnen begeleiden bij het spelen 
en lopen of fietsen in de wijk. Informatie voor de ouders staat op de site                                
www.schoolopseef.nl in de vorm van algemene achtergrondinformatie over 
het thema en kant-en-klare teksten en illustraties bij deze kalenderplaat. 
Deze brieven kunt u overnemen in de schoolkrant of nieuwsbrief van de 
school of naar aanleiding van het thema aan de leerlingen mee naar huis 
geven.

www.schoolopseef.nlwww.schoolopseef.nl

Hoofdthema:
minder snel in de wijk
Subthema’s:
rekening houden met andere weggebruikers, 
oversteken

maart

Potje voetballen

BEGRIPPEN: bal, fi ets, stoep, grasveld, auto, voetganger, drempel, verkeersbord, huis, boom
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Het is zondag. Iedereen is lekker vrij en omdat het zulk mooi weer 
is, gaat Joshua samen met zijn ouders lekker fietsen.

Papa gaat op zijn racefiets. Op zo’n fiets zitten je voeten aan de 
pedalen vastgeklikt. Je moet ook helemaal naar beneden buigen 
om je stuur vast te pakken. 
Het lijkt Joshua wel cool, zo’n fiets. Hij wil ook kunnen racen. Zijn 
vader gaat vaak met een groep vrienden heel ver fietsen. Dan 
trekken ze hele mooie pakken aan en zetten een helm op. Dat ziet 
er zo mooi uit, vindt Joshua.

Zijn eigen fiets is een mooie mountainbike en die kan gelukkig ook 
best hard. ‘Zullen we naar de paardjes fietsen?’ vraagt Joshua’s  
moeder. Zijn kleine broertje juicht: ‘Jaaa, paardjes!’ 

Ze fietsen de stad uit, naar het duingebied. Daar lopen paardjes in 
het wild rond. Ze fietsen op een polderweg. Naast die weg, ligt een 

autoweg. Daar zoeven de auto’s heel snel langs. Joshua probeert 
net zo hard te fietsen als de auto’s naast hem. 
‘Voorzichtig!’ roept zijn moeder. Maar Joshua hoort het niet. De 
wind suist in zijn oren en het voelt of hij vliegt.

Dan wordt hij ingehaald door zijn vader. ‘Ga eens langzamer 
jochie!’ 
Joshua knijpt in zijn remmen en meteen mindert hij vaart. ‘Er komt 
een trekker aan,’ wijst zijn vader. ‘Even aan de kant nu.’  Ze gaan 
achter elkaar fietsen om de trekker langs te laten gaan. 

Wanneer ze weer naast elkaar willen gaan fietsen, klinken er luide 
bellen achter hen. Een groepje wielrenners schiet voorbij. ‘Daarom 
heb ik dus een bel op mijn racefiets,’ zegt Joshua’s vader. ‘Met een 
bel kun je waarschuwen. Waar is die van jou?’ 
‘Eraf gevallen,’ zegt Joshua.

Er klinkt ineens een luid geratel en Joshua komt niet meer vooruit. 
Zijn ketting is van zijn fiets af gelopen. ‘Oei ik geloof dat ik jouw 
fiets wat vaker moet controleren! Vanaf nu doen we dat samen 
even, elke week! Dan leer ik je meteen hoe de racefiets werkt.’ 
Dat vindt Joshua een prima idee natuurlijk. Zijn vader zet snel de 
ketting weer erop. Nu kunnen ze eindelijk naar de paardjes.

In de klas
- Lees het verhaal met de leerlingen of speel het af op het digitale 

schoolbord.
- Bespreek na. Wat heb jij voor fiets? Zit er licht op jouw fiets? En goede 

remmen? Wat zijn reflectoren?
- Bekijk de plaat met de leerlingen
- Benoem de verschillende verkeersbegrippen aan de hand van de 

begrippenwolk en stel verdiepingsvragen. Hoe ziet jouw fiets eruit? Wat zit 
er allemaal op en aan? En wat zit er op de fiets van je vader/moeder? Ook 
een fietsstoeltje? Zitten daar riemen aan en voetsteunen?

- Klik in de digitale versie van de verkeerskalenderplaat op Doen! en ontdek 
samen met de leerlingen de verschillende interactieve elementen in de 
plaat.

Praktijkoefening
Fietskeuring
Organiseer een spontane fietskeuring op het schoolplein. Het kan met 
fietsen die toevallig voorhanden zijn, of met de daadwerkelijk voor de 
gelegenheid mee naar school gebrachte fietsen van de leerlingen.
Download van de website www.schoolopseef.nl het formulier voor een 
fietskeuring en print dit uit.
Benoem met de leerlingen de verschillende elementen van de fiets en 
laat ze deze op de fiets aanwijzen. Is alles aanwezig? En doet alles het 
nog goed?

Voor de ouders:
Het is belangrijk dat ook ouders weten aan welke vereisten een fiets voor 
de veiligheid precies moet voldoen. Ook al zullen de kinderen van deze 
leeftijd niet vaak alleen op pad gaan, is het in ieders belang dat bijvoorbeeld 
ook hun verlichting werkt! Informatie voor de ouders staat op de site             
www.schoolopseef.nl in de vorm van algemene achtergrondinformatie over 
het thema en kant-en-klare teksten en illustraties bij deze kalenderplaat. 
Deze brieven kunt u overnemen in de schoolkrant of nieuwsbrief van de 
school of naar aanleiding van het thema aan de leerlingen mee naar huis 
geven. 

www.schoolopseef.nlwww.schoolopseef.nl

Hoofdthema:
op de fiets
Subthema’s:
onderdelen van een fiets, 
veilig op pad

april

Ketting eraf

BEGRIPPEN: autoweg, wielrenners, traktor, auto, fi ets, ketting, richtingbord, motor, sloot, hek
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‘Aaahhh Mam! Mag het? Mag het alsjeblieft?’ Karin had haar 
moeder smekend aangekeken. Ze wilde met Tariq en Menno mee 
naar de skatebaan. 
Soms kon haar moeder best streng zijn, maar deze keer zei 
ze: ‘Neem maar wat te drinken voor jezelf en je vrienden mee 
in je rugzak. En een koekje. Ik wil dat jullie heel voorzichtig zijn. 
Onderweg en in het skatepark. En natuurlijk ook weer op de 
terugweg!’  Karin had snal haar spullen gepakt en was naar Menno 
en Tariq gerend.

Nergens kun je zulke lekkere stunts doen als op de 
skatebaan. Ze hebben allemaal hun helm op en pols- knie- en 
elleboogbeschermers.
Karin heeft een step. Tariq een skateboard. Menno heeft zijn skates 
aangetrokken.

Het skatepark is best een eindje lopen. Karin vindt het stoer en 
spannend dat ze nu voor het eerst alleen op pad mag. 

De kinderen blijven keurig op de stoep. Als ze moeten oversteken, 
kijken ze goed naar links, dan naar rechts en dan nog een keer 
naar links. Dan steken ze voorzichtig over.

‘Pff, ik heb het heet met die helm op!’ Tariq wist het zweet van zijn 
voorhoofd. ‘Ik denk dat ik ‘m afzet.’ 
Karin schudt haar hoofd. ‘Niet doen! Ik heb aan mijn moeder 
beloofd dat we bij elkaar zouden blijven en dat we ons goed aan 
alle regels zouden houden.’
‘Sinds wanneer is het een regel dat ik op de stoep moet lopen met 
een helm op?’ 

Menno kan op zijn skates veel sneller dan Tariq en Karin. Hij gaat 
steeds een beetje vooruit en komt dan weer terug. ‘Waar blijven 
jullie nou? Dat bij elkaar blijven is wel een beetje suf!’

‘Ga jij vaak alleen naar het skate park?’ vraagt hij dan aan Tariq. 
Tariq schudt zijn hoofd. ‘Meestal ga ik met mijn grote broer mee.’  

‘Ik maar hoop dat er geen grote jongens zijn,’ zegt Menno dan. ‘Die 
doen altijd zo stoer. Dat vind ik niet fijn.’  Tariq haalt zijn schouders 
op. ‘Die grote jongens zijn alleen maar druk aan het skaten, daar 
hebben we echt geen last van!’

Ze zijn vlakbij het skatepark. Nog een weg oversteken en dan 
kunnen ze lekker stunten. ‘Ik begrijp deze weg niet zo.’ Menno kijkt 
om zich heen. ‘Waar moeten we nu oversteken? Ik zie alleen een 
fietspad.’
‘Als we skaten, gaan we hard. Dan mogen we vast op het fietspad,’ 
vindt Karin. En ze stapt op haar step. De jongens volgen haar snel. 
Ze moesten tenslotte bij elkaar blijven van Karin’s moeder!  

In de klas
- Lees het verhaal met de leerlingen of speel het af op het digitale 

schoolbord.
- Bespreek na. Ga jij wel eens alleen of met een vriendje ergens naar toe? 

Hoe dan; lopend of op de fiets?
- Bekijk de plaat met de leerlingen
- Benoem de verschillende verkeersbegrippen aan de hand van de 

begrippenwolk en stel verdiepingsvragen. 
- Klik in de digitale versie van de verkeerskalenderplaat op Doen! en ontdek 

samen met de leerlingen de verschillende interactieve elementen in de 
plaat.

Extra materialen
Wanneer u de les over het thema ‘Zelfstandig op pad’ voorbereidt, kunt u 
gebruik maken van extra (digitale) materialen over dit onderwerp.
Kijk op http://www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/verkeerskalender. 
Bij elk maandthema hebben we de links naar relevante eerdere 
verkeerskalenderplaten, films, spelletjes en praktijkoefeningen voor u bij 
elkaar gezet. Ook vindt u hier handige downloads als ouderbrieven en 
oefenmaterialen.

Voor de ouders:
Ouders hebben een sleutelrol bij het begeleiden van hun kinderen naar 
zelfstandige verkeersdeelname. Informatie voor de ouders staat op de site 
www.schoolopseef.nl in de vorm van algemene achtergrondinformatie over 
het thema en kant-en-klare teksten en illustraties bij deze kalenderplaat. 
Deze brieven kunt u overnemen in de schoolkrant of nieuwsbrief van de 
school of naar aanleiding van het thema aan de leerlingen mee naar huis 
geven. Later dit schooljaar komen er concrete tips in de vorm van een 
stappenplan voor ouders online te staan.

www.schoolopseef.nlwww.schoolopseef.nl

Hoofdthema:
zelfstandig op pad
Subthema’s:
plaats op de weg, oversteken

mei

Bij elkaar blijven

BEGRIPPEN: fi etspad, rijbaan, motor, helm, skates, auto, fi ets, step, stoep
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‘Ik heb echt geen zin om boodschappen te doen. Ik wil lekker 
buitenspelen!’ Joshua zit te mokken achter in de auto. Zijn 
vader en zijn moeder hebben het stomme idee om naar een 
of andere grote winkel te gaan. Iedereen is lekker aan het 
buitenspelen. Of naar het strand. En nu moeten hij en zijn zusje 
in een warme auto zitten.

Joshua pakt de bal die nog in de auto lag van de vorige 
stranddag en gooit deze tegen het dak van de auto. Daarna 
vangt hij de bal weer. Dit doet hij een paar keer, tot zijn vader 
zegt: ‘Joshua, hou daar eens mee op! Je leidt me af en dat is 
gevaarlijk!’ 

Zijn zusje heeft ook geen zin in autorijden. Ze klikt de gordel 
van haar autozitje open. Meteen gaat er voor in de auto een 
lampje branden. Er klinkt een zacht zoem geluid dat steeds iets 
harder wordt.

‘Wie heeft zijn gordel niet goed vast?’ vraagt Johua’ s moeder.  
‘Kimmy.’ Joshua zucht. Dit doet zijn zusje wel vaker en dan 
moet hij de riem weer vastmaken van zijn moeder. ‘Josh, help 
jij je zusje even.’ Joshua slaakt nog een diepe zucht. ‘Kun je 
alsjeblieft een beetje gezelliger doen?’ vraagt zijn moeder. ‘Zo 
gaat de rit nog lang duren hoor!’

Ze rijden het dijkje op wat langs het mooie strandje ligt.  Op 
het pad langs de dijk loopt een meneer met een hondje. Het 
is wethouder De Pith. ‘Kijk, daar loopt de buurman.’ Joshua’s 
vader stopt de auto en drukt op het knopje om het raam te laten 
zakken. ‘Goeiemiddag buurman!’ 
Wethouder De Pith loopt naar de auto. ‘Het is geweldige weer.’ 
zegt hij. ‘Ik ben blij dat het vandaag mijn vrije dag is en dat ik 
fijn een stukje kan wandelen met Sofie.’ Zijn hondje kwispelt 
blij. ‘Jullie gaan vast even lekker zwemmen hier,’ zegt hij tegen 
de kinderen op de achterbank.

Joshua kijkt een beetje boos. “Nee, we gaan niet! Ze willen 
naar een winkel’

Wethouder De Pith kijkt naar de ouders van Joshua. ‘Hoe kan 
dat nou? Op zo’n warme dag? Daar kan ik niet mee akkoord 
gaan als wethouder. Ik besluit dat alle kinderen in deze auto 
mogen zwemmen nu.’ Hij geeft Joshua een dikke knipoog. 
Joshua gaat rechterop zitten. Zouden zijn ouders erin trappen? 
“nou vooruit Kees,’ zegt zijn moeder dan. ‘Parkeer de auto 
maar. Die winkel komt wel een andere keer.’
‘Jippie!’ roepen de kinderen. En Joshua steekt zijn duim op 
naar zijn buurman. Goed geregeld!

In de klas
- Lees het verhaal met de leerlingen of speel het af op het digitale 

schoolbord.
- Bespreek na. Iedereen zit wel eens achter in een auto. Zit jij dan ook in 

een stoel? En blijf je rustig zitten tijdens de reis? Heb je je gordel altijd om? 
Ook achterin de auto?

- Bekijk de plaat met de leerlingen
- Benoem de verschillende verkeersbegrippen aan de hand van de 

begrippenwolk en stel verdiepingsvragen. 
- Klik in de digitale versie van de verkeerskalenderplaat op Doen! en ontdek 

samen met de leerlingen de verschillende interactieve elementen in de 
plaat.

Praktijkoefening
Op de achterbank 
Zet twee banken klaar op het schoolplein of in de gymzaal; dit zijn 
de achterbanken. Leg wat losse spullen als spelletjes en boeken om 
de banken en leg er twee tassen naast. Een lang lint of een ketting 
doet dienst als ‘gordel’. (Het omdoen van de ketting betekent dan dat 
de leerling zijn/haar gordel om heeft gedaan.) Gebruik kussen als 
autostoelverhogers. Wie op een kussentje zit, zit dus netjes in zijn/haar 
autostoel.

Twee groepjes kinderen strijden tegen elkaar. Wie heeft als eerste alle 
losse rommel in de zak gestopt en zit netjes (in zijn/haar stoeltje) met de 
gordel om, klaar voor vertrek?

Voor de ouders:
Ook voor de ouders is het belangrijk om te weten wat de exacte regels 
zijn voor het vervoer van kinderen in de auto en die ook toe te passen.
Informatie voor de ouders staat op de site www.schoolopseef.nl in de vorm 
van algemene achtergrondinformatie over het thema en kant-en-klare teksten 
en illustraties bij deze kalenderplaat. Deze brieven kunt u overnemen in de 
schoolkrant of nieuwsbrief van de school of naar aanleiding van het thema 
aan de leerlingen mee naar huis geven. 

www.schoolopseef.nlwww.schoolopseef.nl

Hoofdthema:
meerijden
Subthema’s:
veilig op de achterbank

juni

Mooi weer

BEGRIPPEN: fi etspad, bal, voetganger, fi etser, boot, strand, rijbaan, parkeervak, konijn, glijbaan
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