LESFICHE
Gedrag en attitude in het verkeer

Situaties

Je maakt een fietstocht met
mama en papa. Je komt aan in de
speeltuin, het is druk en er lopen
veel kinderen rond.
Wat kan je het best doen?
Je moet aan de overkant van de
straat geraken want daar is de
brievenbus waar je een brief moet
posten. Er staat echter een auto op
het zebrapad.
Wat kan je het best doen?

1. Ik mag hier fietsen, maar pas mijn snelheid aan om te
kunnen stoppen indien nodig.
2. Ik mag hier fietsen, dus ik roep en bel zodat de
voetgangers mij gezien hebben en ik fiets door.
3. Ik stap af en ik ga ook te voet.

1. Ik steek over op de rijbaan, voor de auto.
2. Ik roep naar de bestuurder dat hij daar weg moet.
3. Ik wacht even tot de auto weg is en steek dan over.

Je staat op het perron en je trein
komt toe.
Er moeten veel mensen uitstappen.
Wat kan je het best doen?

1. Ik stap zo snel mogelijk op zodat de trein geen tijd
verliest.

Je zit op een overvolle bus en er
stapt een oudere man op die slecht
te been is.
Wat kan je het best doen?

1. Ik doe alsof ik de persoon niet gezien heb en blijf
zitten.

Je bent te laat naar school
vertrokken. Je bent aan het fietsen
en het licht springt op oranje.
Wat moet je doen?

1. Ik stop.

Je wandelt met een groepje vrienden
naar school. Er is geen voetpad te
bespeuren, wel een fietspad.
Waar moeten jullie wandelen?

2. Ik wacht tot iedereen is afgestapt en stap dan pas op.
3. Ik duw iedereen snel opzij, zodat ik een goede plaats
op de trein heb.

2. Ik sta mijn plaats af aan de oude man.
3. Ik roep naar de persoon naast de oude man, om te
zeggen dat hij zijn plaats moet afstaan.

2. Ik rijd door want anders ben ik te laat op school.
3. Ik kijk eerst goed naar links en rechts en rijd dan door.

1. Rechts op het fietspad.
2. Rechts op de rijbaan.
3. Links op het fietspad.
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