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Lesfiche 

ALLE GRADEN

Doelgroep
Alle graden

Materiaallijst
• Werkblad

• Bijlagen stellingenquiz

Timing
Deze les duurt 50 minuten.

Eindtermen
ET 1.13 De leerlingen verplaatsen zich veilig als 
voetganger en fietser in het verkeer in het kader van 
schoolse activiteiten.

De wegcode voor de fietser
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Groepsgesprek
 
Laat alle leerlingen antwoorden op volgende vragen:
• Wie komt met de fiets naar school?
• Zijn er punten op de route die je gevaarlijk vindt en 

waarom? 

Laat hen deze punten eventueel aanduiden op een 
routeplanner (bv. Google Maps)

Kern
Stellingenquiz

Verdeel de klas in drie groepen. Elke groep ontvangt een 
apart strookje met 5 stellingen (bijlage).

Elke groep probeert in discussie de juiste antwoorden te 
vinden. 

De leerkracht bezorgt elke groep uiteindelijk het strookje 
met de juiste antwoorden op hun stellingen (bijlage).

Tijdens het quizgedeelte leggen de groepen hun eigen 
stellingen om beurten voor aan de twee andere groepen. 
Elk juist antwoord levert een punt op voor die ploeg.

De juiste plaats op de weg: 

De leerlingen voeren opdracht 1 uit in kleine groepjes (zie 
werkblad)

Juiste antwoorden 

1. Je moet het fietspad gebruiken. Als het fietspad aange-
duid is met witte onderbroken lijnen, fiets je steeds 
rechts in de rijrichting.

2. Je moet het fietspad gebruiken. Als het fietspad met dit  
verkeersbord aangeduid is, mag je enkel fietsen in de 
richting die het verkeersbord aangeeft.

3. Je moet het fietspad gebruiken. Als het fietspad met dit 
verkeersbord aangeduid is, moet je aan de juiste kant 
van de verdeling fietsen (in het voorbeeld aan de 
linkerkant).

4. Je moet dit deel van de openbare weg gebruiken. Dit 
verkeersbord duidt geen fietspad aan want je deelt de 
ruimte met voetgangers.

5. Als er geen fietspad is, fiets je aan de rechterkant van de 
rijbaan. Je mag ook de gelijkgrondse berm en parkeer-
zones gebruiken.

6. Buiten de bebouwde kom mag je op de rijbaan fietsen 
als er geen fietspad is. Je mag ook het voetpad en de 
verhoogde berm gebruiken. Geef in dat geval voor-
rang aan de voetgangers als die zich daarop bevinden.

7. De gekleurde strook op de rijbaan is een fietssugges-
tiestrook. Je fietst er aan de rechterkant van de rijbaan.

8. Op een rotonde zonder fietspad fiets je best in het 
midden van de rijbaan.

9. In deze fietsstraat mag je de gehele breedte van de weg 
gebruiken.

10. Je moet hier het fietspad gebruiken dat aan de 
linkerkant van de rijbaan ligt.

Beginsituatie
Jonge fietsers met weinig ervaring zijn vaak niet 
voldoende op de hoogte van de spelregels in het 
verkeer. De statistieken tonen aan dat ze meer dan 
andere weggebruikers risico lopen op een ongeval. 
Tijdens les testen de leerlingen elkaars kennis van de 
voornaamste artikels uit de wegcode voor fietsers. 
Daarna krijgen ze de kans om de kennis te oefenen in 
vaak voorkomende situaties.

Lesdoel
• De leerlingen kennen de voornaamste 

verkeersborden en voorrangsregels voor fietsers.
• De leerlingen kennen de juiste plaats op de weg als 

fietser.
• De leerlingen kunnen maatregelen nemen om zich 

veilig te verplaatsen met de fiets.



Voorrang of niet?

De leerlingen voeren opdracht 2 uit in kleine groepjes (zie werkblad).

Juiste antwoorden: 

• Foto 1: Aan het volgende kruispunt moeten bestuurders die van rechts komen je voorrang geven.
• Foto 2: Aan dit kruispunt moet je voorrang verlenen aan bestuurders die van links of rechts komen.
• Foto 3: Aan dit kruispunt moet je voorrang verlenen aan bestuurders die van rechts komen.
• Foto 4: Bestuurders die van rechts komen moeten je voorrang geven omdat je op een fietspad rijdt dat doorloopt 

over het kruispunt. Maak oogcontact met de bestuurder om zeker te zijn dat hij je gezien heeft.
• Foto 5: Aan een fietsoversteekplaats moet je steeds voorrang verlenen aan de naderende bestuurders.
• Foto 6: Aan het kruispunt moet je voorrang verlenen aan bestuurders die van rechts komen omdat de 

fietssuggestiestrook je geen bijkomende rechten geeft.
• Foto 7: Aan het kruispunt moet je stoppen (altijd!) en voorrang verlenen aan bestuurders die van links en rechts 

komen.
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