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Samenvatting:

School & Verkeer

Mijn
1.
-

plek op de weg:
Ik ben een fietser:
Ik rijd op het fietspad of de fietsstrook
Is er geen fietspad of fietsstrook? Dan rijd ik op de weg.
Ik houd altijd zoveel mogelijk rechts. Ik fiets nooit met meer dan twee
naast elkaar.
- Is de weg smal en druk of bochtig? Dan fiets ik achter de ander

2. Ik ben een voetganger:
- ik loop op de stoep of op het voetpad.
- Is er geen stoep of voetpad? Dan loop ik op het fietspad of de
fietsstrook.
- Is er ook geen fietspad of fietsstrook? Dan loop ik op de weg. Als
het kan, loop ik in de berm. Ik kies zelf aan welke kant van de weg ik
loop. Meestal loop ik links, dan zie ik het verkeer aankomen. In scherpe
bochten loop ik rechts.
- Ik en ook voetganger als ik met mijn fiets aan de hand loop. Ik houd
mijn fiets dan tussen mij en het verkeer in.
3. Ik speel:
- Spelen doe ik op de stoep.
- Als ik niet op de stoep speel, dan let ik goed op dat ik anderen niet
hinder, want ik hoor daar eigenlijk niet.
- Ik skate, step of skelter nooit waar het druk of gevaarlijk is.
Voorrang:
Kruispunt met verkeerslichten:
• De verkeerslichten bepalen wie er voor mag.
• Het licht is groen. Ik rijd door. Maar ik blijf goed uitkijken.
• Het licht is oranje. Ik stop als het kan. Ik houd rekening met de mensen
achter me.
• Het licht is rood. Ik stop.
Voorrangskruispunt:
• De voorrangsborden bepalen wie er voor mag.
• Ik moet voorrang krijgen als ik één van deze borden zie:
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•

Ik moet andere bestuurders voorrang geven:

•

Ik moet eerst stoppen en kijken of ik iemand voorrang moet geven:

stopstreep

Gewoon kruispunt:
-

Er zijn geen voorrangsborden en verkeerstekens. De regels bepalen wie
er voor mag.
Ik ben fietser en geef bestuurders van rechts voorrang.
Ik ben fietser en krijg voorrang van bestuurders die van links komen.
Ik ben voetganger en moet bestuurders van rechts én links voorrang
geven.

Àe kennen verschillende kruispunten: T-kruising, kruising, rotonde.
Als er geen voorrangsborden en verkeerstekens op de kruising staan, is er
sprake van een gewone kruising. Staan er wel voorrangsborden en tekens,
dan is het een voorrangskruising.

De hoofddregel bij voorrang is: voorrang hoor je te krijgen: je mag het
nooit nemen!
Voor een bestuurder van een fiets en berijder van een paard gelden
dezelfde voorrangsregels als de bestuurers van voertuigen met een motor.
Voetgangers moet je voor laten gaan als hij/zij over een zebrapad loopt en
als de voetganger rechtdoor gaat op dezelfde weg.
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