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JEFFREY

JENS

MAMA

PAULIEN

Werkblad 

Opdracht 1: beantwoord de volgende vragen met ja of neen. Kijk hiervoor goed naar de tekening.

• Ben je zeker dat de chauffeur van de vrachtwagen Jens en zijn mama kan zien staan?  

• Kan Jeffrey de chauffeur van de vrachtwagen zien? 

• Kan Paulien het best naast de vrachtwagen rijden tot ze voor de vrachtwagen staat? 

• Weet Paulien of de chauffeur haar kan zien? 

• Zorgt het fluohesje van Paulien ervoor dat ze beter gezien wordt in het verkeer? 

Neen

Ja

Neen

Neen

Ja



LESFICHE 
Dode hoek 2

BIJLAGE 1

Vul de rebus in:

Over welk onderwerp gingen de voorgaande vragen? 
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Als ik geen oogcontact kan maken

of de chauffeur afgeleid is, laat

ik de vrachtwagen voor gaan.

Over de dode hoek
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Opdracht 2: bekijk de foto. Zet een kruis op het voetpad waar je als voetganger het veiligst staat. 

Bekijk de foto. Twee mensen steken over. Op dat moment draait een vrachtwagen de straat in. Doen ze 
het goed? Beschrijf wat ze goed of fout doen.

Links voor het verkeerslicht sta je aan de huizenkant op de stoep en kan 
je oogcontact maken met de chauffeur van de vrachtwagen.

• De jongen: hij stapt niet op het zebrapad maar kijkt wel naar de 
chauffeur. Hij heeft zijn kap op waardoor hij minder goed kan kijken.

• De vrouw: zij stapt op het zebrapad maar kijkt niet naar de chauffeur.

Feedback voor de leerkracht: benadruk het belang van oogcontact en 
eventueel zwaaien naar de bestuurder.
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Maya is net van de schoolbus gestapt. Zij woont aan de overkant van de straat.   
Schrijf naast elke tekening wat ze doet.

1

2

3

4

Maya stapt van de bus en wacht 

op de berm tot recht tegenover de 

oprit aan de overkant. Als er geen 

voetpad is, stap je op de berm.

Maya wacht op de berm tot de bus 

is doorgereden. Ze kijkt goed links 

en rechts en wacht met oversteken 

tot het veilig is.

Maya steekt recht over. Ze blijft goed 

kijken. De autobestuurder van de 

blauwe wagen stopt en doet teken dat 

ze over mag. Maya zwaait naar hem.

Maya stapt naar huis.
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Een vrachtwagen draait af in een smalle straat. Bekijk de foto’s goed. Wat valt er op?  
Waar kan je het best staan? 

Wat leer je hieruit als voetganger?  

Als een vrachtwagen afdraait dan kunnen zijn achterwielen op de stoep komen.


