HET GROTE

VOETGANGERS

EXAMEN

LINKS OP DE RIJBAAN STAPPEN ALS ER
GEEN STOEP, BERM OF FIETSPAD IS
Als je links op de rijbaan stapt, kijk je het naderende verkeer
tegemoet. Je kunt zo zelf beter anticiperen op een aankomend voertuig. Als er bijvoorbeeld een voertuig met hoge
snelheid nadert, zet je een stap opzij en wacht je tot het
voertuig voorbij is. Om zichtbaarder te zijn, draag je een
fluohesje.

De deelvaardigheden die tijdens Het Grote Voetgangersexamen gecontroleerd worden bij deze vaardigheid zijn de
volgende.

DE VOETGANGER:
nn stapt uiterst links op de rijbaan;
nn draagt bij voorkeur een fluohesje;
nn kijkt recht voor zich uit;
nn maakt oogcontact als er andere weggebruikers
aankomen.

EXTRA OEFENFICHE

1. DE VAARDIGHEID
Om op een veilige manier op de rijbaan te stappen als er
geen stoep, berm of fietspad is, volgen voetgangers volgende stappen:
1.

links op de rijbaan stappen;

2. aandachtig zijn en recht voor zich uit kijken;
3. reflecterende kledij dragen en oogcontact maken als er
andere weggebruikers aankomen.

Aandachtspunten
nn Een groep van minimum vijf personen die op de
rijbaan stapt, en vergezeld wordt van een leider,
mag zowel links als rechts op de rijbaan stappen.
Voorwaarde is wel dat de personen achter elkaar
stappen.

2. TRAINEN VAN VERKEERSGEDRAG IN EEN
BESCHERMDE OMGEVING
Nodig:
nn Maak een straat met stoeprandstroken of teken er een
met krijt. Enkele leerlingen zijn voetganger, enkele
fietser en autobestuurder.

Oefening:
nn Laat een aantal kinderen individueel of per twee links
op de rijbaan stappen. De overige leerlingen kijken
samen met jou naar de situatie.
nn De twee leerlingen stappen volgens de beschreven
stappen links op de rijbaan.
nn Bespreek samen met de leerlingen de oefening.
Nadien draai je de rollen om.
àà Hoe maak je je kenbaar?
• Maak oogcontact met de bestuurder.
• Steek je hand op.
àà Hoe kun je nog meer opvallen?
• Draag opvallende kledij of een fluohesje.
àà Let zowel op voor- als achterliggers.
àà Zet indien nodig een stap opzij.
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3. TRAINEN IN HET ECHTE VERKEER
Nodig:
nn Kies een rustige straat of wijk in de schoolomgeving.
nn Zorg voor extra begeleiding (gemachtigde opzichter,
collega, verkeersouder, … )

Oefening:
nn Laat een aantal kinderen individueel of per twee links
op de rijbaan wandelen. De overige leerlingen kijken
samen met jou naar de situatie.
nn De twee leerlingen wandelen volgens de beschreven
stappen links op de rijbaan.
nn Bespreek samen met de leerlingen de oefening:
àà Hoe maak je je kenbaar?
• Maak oogcontact met de bestuurder.
• Steek je hand op.
àà Hoe kun je nog meer opvallen?
• Draag opvallende kledij of een fluohesje.
àà Let zowel op voor- als achterliggers.
àà Zet indien nodig een stap opzij richting de berm/
huizenkant?

