Toets verkeersregels (2)
1. Àanneer je in een erf komt, dan zijn er speciale verkeersregels.
Noem er 2:
............................................................................................................................................................
..................................................................................................................
2. Op een erf geef je bestuurders van........................ voorrang.
Je krijgt voorrang van bestuurders van........................................
3. Vul in waar je aan moet denken bij de weertÁpes:
Bij een harde wind......................................................................................
Bij hevige regen.............................................................................................
Bij mist...............................................................................................................
Bij gladheid...........................................................................................................
4. Er is een wegopbreking. Kies uit: ik/mij
ik/mij of tegenligger.
...................................... mag hier doorrijden.
......................... moet ........................ voor laten gaan.
5. Àelke regel geldt in 30 kilometer gebied?
o
o

Je mag overal op straat spelen
Niemand mag harder rijden dan 30 km

per uur.
o

Auto’s moeten voetgangers en fietsers

altijd voor laten gaan.

6. De kinderen fietsen naar een bruggetje met een verkeersbord. Àat
betekent het bord?
o
je mag hier voorgaan wanneer iemand
jouw tegemoet komt rijden.
o

Pas op! Er kan tegemoetkomen.

o

Jij moet wachten wanneer iemand

jouw tegemoet komt rijden.

7. De kinderen wachten voor het verkeerslicht. Lees waar zij heen
willen. Àelke zin is waar?
Paulien, Àies en Tristan staan
goed.
o
Àies staat op een verkeerde
plaats.
o
Àies en Tristan staan op de
verkeerde plaats. Paulien staat goed.
o

8. De fietsers willen linksaf.Àaar moeten zij gaan rijden?
o
Ze moeten in het voorsorteervak
voor linksaf gaan.
o
Ze moeten op het fietspad blijven.
o
Ze mogen kiezen waar ze blijven:
op het fietspad of in het voorsorteervak.

9. De kinderen spelen in een rustige straat. Àelke zin is waar?
o De kinderen hoeven niet op het
verkeer te letten. Er mag hier geen
verkeer komen.
o De kinderen moeten goed opletten: er
kan verkeer de straat in en uitrijden.
o De kinderen mogen niet op straat
spelen, want dan mag nooit.
10. De fietsers wachten in het opstelvak.
Staat Jasmijn op de goede plaats?

o
o
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