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BIJLAGE 1

Werkblad voortbewegingstoestellen

Je rijdt met een segway met 15 km/u.

Je bent met de fiets en er is geen fietspad.

Je duwt iemand voort die in een rolstoel zit.

Je bent een ervaren skateboarder.

Je bent 6 jaar en rijdt met een kinderfiets.

Je bent te voet en er is geen voetpad.

Je moet nog wennen aan je nieuwe skates en 
rijdt op een traag tempo.

Je bent aan het wandelen en er is geen voetpad, 
berm of fietspad. 

Je bent te voet en er is geen voetpad of berm.

Je rijdt rustig met een hoverboard.

1.  Verbind elke kader met de juiste plaats op de weg.

Fietspad

Rechts op de rijbaan

Voetpad

Berm

Links op de rijbaan
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2.  Juist of Fout? Zet een groen kruisje voor de zinnen die juist zijn en een rood kruisje  
voor de zinnen die fout zijn.

 Een fietser heeft voorrang als hij over een zebrapad rijdt.

 Een voetganger heeft voorrang als hij de straat oversteekt op een plaats waar geen zebrapad is.

 Een voetganger moet op het fietspad wandelen als er geen voetpad of berm is.

 Een fietser heeft voorrang als hij afstapt en te voet een zebrapad oversteekt.

 Een fietser heeft voorrang als hij aan een fietsoversteekplaats wil oversteken.

 Een skater die meer dan 15 km/u rijdt, moet dat op het fietspad doen.

 Een hoverboard is een gemotoriseerd voortbewegingstoestel en moet dus op het fietspad rijden.

 Een kind mag tot 10 jaar op het voetpad fietsen.

 Je moet op de berm wandelen als er geen voetpad is.

  Als er geen voetpad, fietspad of berm is, moet je aan de linkerkant van de weg wandelen,  
tegen het verkeer in. 

3. Vul de woorden op de juiste plaats in de zinnen aan.

afstapt – de berm – fietsoversteekplaats – fietspad – het fietspad – geen – linkerkant –  
rechts – rijbaan -voetpad – zebrapad 

Een voetganger heeft voorrang op het voetp.......ad en op een zebra...........ad. Als er geen voetpad is moet hij op 
de ber.............m wandelen. Is ook dat er niet dan is het het veiligst om op het fietspad te wandelen. Als deze alle 
drie niet mogelijk zijn dan moet een voetganger aan de linkerkan.........t van de rijbaan wandelen. 

Een fietser heeft voorrang op het fiet................ad, maar niet op een fietsoverstelaats. Hij moet net zoals andere 
bestuurders voorrang aan rech.................ts geven. Een fietser mag oversteken aan een zebrapad maar krijgt daar 
enkel voorrang als hij afst.........apt. Een fietssugestiestrook is een deel van de ri....baan dus een fietser heeft daar 
ge............en voorrang. 

4. Vul de etiquetteregels in die je uit het filmpje kan halen:

Geef de andere kinderen voldoende ruimte en ga niet in de weg staan.

Snijd anderen niet de pas af.

Draag het juiste beschermend materiaal.

Rijd niet te dicht op elkaar.

Eet of speel niet op het parcours, laat je materiaal niet slingeren

Ruim je afval op

Help elkaar


