
EEN UITGAVE VAN DE VERKEERSMETHODE VAN VEILIG VERKEER NEDERLAND | SCHOOLJAAR 2021 – 2022

VVN Verkeersmethode – Groep 7/8

Voorbereiding op: Toets 4 Zie je mij?
Inhoud
• De regels uit les 7 & 8 .....................................................................................................................................................2

 - Zo zit dat… met grote voertuigen

 - Zo zit dat… met inhalen en grote voertuigen

 - Zo zit dat… met rotondes

 - Zo zit dat… met afslaan als je fi etst

 -  Zo zit dat… met voorsorteren als je linksaf wilt als er een fi etsstrook of fi etspad is

 - Zo zit dat… met voorsorteren als er een fi etsopstelvak is

 - Zo zit dat… met voorsorteren als er voorsorteervakken zijn

 -  Zo zit dat… met voorsorteren als er geen voorsorteervak, fi etspad of fi etsstrook is

• Belangrijke woorden uit de lessen ...........................................................................................................................3

Toetsvoorbereiding les
7 & 8



2   Toetsvoorbereiding les 7 & 8

Deze regels heb je gehad in les 7 en 8

Zo zit dat… met grote voertuigen
• Houd afstand.
 -  De bestuurder van een vrachtauto, tractor of bus kan jou 

niet altijd goed zien. Rijd er daarom nooit vlak achter of 
naast.

 -  Steek nooit vlak voor of achter het grote voertuig over.
 -  Blijf er minimaal drie meter voor of achter.
• Kom niet in de dode hoek. Blijf rechts en ruim achter het 

voertuig en houd minstens drie meter afstand.
 -  Een groot voertuig dat rechtsaf gaat, kan de bocht 

afsnijden. Haal daarom nooit rechts in, maar blijf achter 
het voertuig.

 -  Ook als het voertuig stilstaat bij een kruising en er al 
fietsers naast staan, blijf jij met je fiets rechts en ruim 
achter het voertuig.

• Een windvlaag.
 -  Houd beide handen aan het stuur als je ingehaald wordt. 

Je kunt met een harde windvlaag te maken krijgen.
• Veel ruimte nodig.
 -  Een vrachtauto, tractor of bus heeft veel ruimte nodig.
 -  Als ze de bocht om komen en de weg is smal, kunnen ze 

op de andere weghelft terechtkomen.

Zo zit dat… met inhalen en grote voertuigen
• Fiets je naast elkaar en komt een groot voertuig tegemoet 

of achterop? Ga dan achter elkaar rijden.
• Houd beide handen aan het stuur als je ingehaald wordt. 

Je kunt met een harde windvlaag te maken krijgen.

Zo zit dat… met rotondes
• Er zijn verschillende soorten rotondes.
• Een rotonde herken je aan het ronde blauwe bord met drie 

witte pijlen erop.
• Let bij een rotonde altijd goed op de voorrangsborden en 

de haaientanden om te zien of je voorrang moet geven of 
krijgen.

Fietsen op de rotonde
• Rijd je op een rotonde en moet je daar op de weg of 

fietsstrook fietsen? Dan moeten bestuurders die van de 
rotonde afgaan jou voor laten gaan. Want: rechtdoor op 
dezelfde weg gaat voor. De weg is hier: de rotonde.

Een fietspad om de rotonde
• Rijd je op een fietspad om de rotonde heen? Dan is 

de voorrang altijd geregeld met voorrangsborden en 
haaientanden.

• Soms is er een fietspad in twee richtingen om de rotonde 
heen.

Zo zit dat… met afslaan als je fietst
Rechts afslaan:
• Kijk eerst over je rechterschouder of er een voetganger op 

de stoep of weg loopt. In dat geval geldt: rechtdoor op 
dezelfde weg gaat voor. Je moet de voetganger dan voor 
laten gaan.

• Als er niemand meer loopt, steek je je rechterhand uit. 
Daarna maak je een kleine bocht naar rechts met beide 
handen aan het stuur.

Links afslaan:
• Kijk eerst achterom over je linkerschouder.
• Laat tegemoetkomers en achteropkomers op dezelfde 

weg voorgaan, want: rechtdoor op dezelfde weg gaat voor.
• Geef voorrang aan bestuurders uit de zijwegen.
• Als er geen verkeer meer komt, steek je je linkerhand 

uit. Daarna maak je een grote bocht naar links met beide 
handen aan het stuur.

Zo zit dat… met voorsorteren als je linksaf wilt als 
er een fietsstrook of fietspad is
• Je moet op het fietspad of de fietsstrook rijden.
• Je mag niet in de vakken voor auto’s komen.

Zo zit dat… met voorsorteren als er een 
fietsopstelvak is
• Fietsers en bromfietsers mogen bij rood licht in het 

fietsopstelvak vóór de auto’s wachten.
• Je blijft zoveel mogelijk rechts in het opstelvak als je 

rechtsaf wilt.
• Je gaat in het midden of rechts staan als je rechtdoor wilt.
• Je gaat links staan als je linksaf wilt.

Zo zit dat… met voorsorteren als er 
voorsorteervakken zijn
• Je mag in het linkervoorsorteervak gaan fietsen.
• Kijk achterom voordat je naar het linkervoorsorteervak gaat.
• Blijf rechts in het linkervoorsorteervak.

Zo zit dat… met voorsorteren als er geen 
voorsorteervak, fietspad of fietsstrook is
• Je mag tegen het midden van de weg gaan fietsen.
• Kijk altijd eerst over je linkerschouder.
• Is het onoverzichtelijk? Blijf rechts!
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Belangrijke woorden uit les 7 en 8

Het woord De uitleg Het beeld

een achteropkomer Iemand die achter jou loopt of rijdt. Jullie gaan dezelfde 
kant op.

de dode hoek Soms kan de bestuurder van een vrachtauto jou niet 
zien, ook al kijkt hij in zijn spiegels. Je staat dan in zijn 
dode hoek. Dat is vlak voor, vlak naast of vlak achter 
het grote voertuig.

het fietsopstelvak Een speciaal vak op het wegdek bij verkeerslichten. 
Fietsers kunnen daar wachten voor rood licht. De auto’s 
wachten erachter.

haaientanden Witte driehoeken op het wegdek van een 
voorrangskruising.

de rotonde Een cirkelvormige weg waar een aantal wegen op 
uitkomen, waaronder stoepen en fietspaden. In het 
midden van de rotonde zie je een blauw en rond 
verkeersbord. Dit bord vertelt de (rij)richting.

een tegemoetkomer Iemand die op dezelfde weg loopt of rijdt. Jullie gaan 
naar elkaar toe.

het voorrangsbord Een voorrangsbord staat bij een voorrangskruising. 
Het geeft aan wie er eerst gaat.

het voorsorteervak Een speciaal vak om af te slaan. Op het wegdek in het 
vak staat een pijl voor de richting.
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voorsorteren Alvast een plaats op de weg kiezen. Zo laat je zien 
welke kant je op wilt gaan.

de windvlaag een plotselinge sterke wind
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Deze regels heb je gehad in les 5 en 6

Zo zit dat… met als je fietst in een groep
• Blijf op je plaats in de groep fietsen.
• Ga achter elkaar fietsen als iemand belt of toetert om je in 

te halen.
• Fiets ook achter elkaar bij drukke verkeerssituaties, op 

smalle wegen, op fietsstroken, bij het nemen van bochten, 
bij het passeren van obstakels of inhalen. Voordat je 
passeert of inhaalt, moet je altijd eerst achteromkijken 
over je linkerschouder.

• Fiets niet te dicht achter en naast elkaar.
• Rem niet plotseling, maar waarschuw even.
• Houd je beide handen aan het stuur.
• Let goed op je voorganger en sluit bij hem aan.
• Blijf zelf ook goed uitkijken. Steek niet klakkeloos over.
• Stoei niet als je fietst.
• Slingeren en inhalen? Niet doen!
• Let op de tekens van de begeleiders.
• De voorste fietsers roepen ‘paaltje’, als ze op het fietspad 

een paaltje zien.

Zo zit dat… met afleiding op de fiets
• Het bedienen van een telefoon als je fietst is verboden.
• Gebruik je telefoon alleen als je stilstaat op een veilige 

plaats.
• Toon karakter; laat je niet afleiden door vrienden of 

vriendinnen.
• Laat je niet afleiden door gevoelens.
• Laat je niet afleiden door reclame.
• Zorg dat je overzicht houdt op de weg en andere 

weggebruikers.
• Let goed op de verkeersborden en -tekens.
• Gebruik maximaal één muziekoordopje. Dan kun je 

aankomend verkeer en sirenes nog horen.
• Gebruik een afspeellijst en zet je muziek op shuffle, 

voordat je gaat fietsen.

Zo zit dat… met een veilige fiets

Een veilige fiets heeft:
1.  een bel die goed belt.
2.  een stuur dat goed vastzit.
3.  handvatten die goed vastzitten.
4.   een zadel dat goed vast zit en op de goede hoogte staat. 

(Je moet met je voeten net bij de grond kunnen.)

5.  goedwerkende remmen.
6.  stroeve trappers met gele reflectoren.
7.   de banden hebben cirkelvormige reflectie of er zitten 

witte of gele reflectoren aan de wielen, minimaal 1 per 
wiel.

8.  aan de achterkant een rode achterreflector.
9.  goed opgepompte banden met voldoende profiel.
10.  een koplamp met wit licht, die goed werkt en naar 

beneden schijnt.
11. een goedwerkend rood achterlicht.

Zo zit dat… met handige onderdelen op je fiets
Heel handig (maar niet verplicht) op je fiets zijn:
• een witte voorreflector;
• een wit achterspatbord;
• een voor- en achterlicht die ook blijven branden als je 

stilstaat;
• een goed slot;
• een stevige bagagedrager met snelbinders;
• fietstassen.

Zo zit dat… met bagage op je fiets meenemen
• Neem je bagage mee in een fietstas of rugtas.
• Hang niets aan je stuur.
• Houd niets in je hand.
• Een sporttas of schooltas kan goed onder je snelbinders. 

Zorg dat hij niet kan scheefzakken en dat er niets uit kan 
vallen.

• Sommige dingen kunnen ook in een mandje voorop. 
Gebruik een speciaal fietsmandje. Stop daar geen zware 
dingen in of dingen die eruit kunnen vliegen.

Zo zit dat… met opvallen
• Opvallen is belangrijk, zodat ander verkeer jou goed kan 

zien. Dan kunnen bestuurders eerder op je reageren.
• Opvallen is extra belangrijk bij slecht weer, schemering en 

als het donker is.
• Opvallen op de fiets doe je met fietsverlichting en met 

reflectie.
• Opvallen kan ook door kleding.
 -  Felgekleurde kleren vallen goed op.
 -  Reflecterende kleren vallen in het donker nog beter op.
• Je kunt kleren opvallend maken door er felgekleurde of 

reflecterende strepen op te plakken.
• Ook met een felgekleurde rugtas of een rugtas met 

reflecterende strepen, val je beter op.
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Zo zit dat… met verkeersborden
Verkeersborden hebben niet zomaar een vorm en een kleur. 
Aan de vorm én de kleur én het teken zie je wat je moet doen.
Zo kun je de verkeersborden verdelen in vijf soorten. Vier 
soorten borden hebben een vaste beginzin.

Je moet hier… borden.
Deze verkeersborden zijn rond en blauw.
Je moet hier… lopen.

Je mag hier niet… borden.
Deze verkeersborden zijn rond en hebben een 
rode rand.
Je mag hier niet… fietsen.

Kijk hier is… borden.
Deze verkeersborden zijn rechthoekig en blauw.
Kijk, hier is… een erf.

Pas op… borden.
Deze verkeersborden zijn driehoekig en rood. 
De punt wijst naar boven.
Pas op… hier wordt aan de weg gewerkt.

De vijfde soort heeft geen vaste kleur of vorm. En ook geen 
vaste beginzin. Het zijn de voorrangsborden.

Zo zit dat… met een bordje eronder
Soms hangt er onder een verkeersbord een klein wit bordje. 
Daarop staat bijvoorbeeld dat het verkeersbord niet geldt 
voor jou als je fietst.
• Onderborden zijn klein en wit.
  Onderborden vertellen altijd iets over het verkeersbord dat 

erboven hangt.
  Soms vertelt een onderbord dat een verkeersbord niet 

geldt voor jou als je fietst.
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Belangrijke woorden uit les 5 en 6

Het woord De uitleg Het beeld

de afleiding Alles wat je uit je concentratie haalt. Voorbeelden van 
afleiding in het verkeer: bellen, gesprekken en reclame 
langs de weg.

de bagage Alle spullen die je meeneemt als je ergens naartoe gaat.

het obstakel Een hindernis waardoor je niet verder kunt. 
Bijvoorbeeld: een opgebroken fietspad, containers op 
de stoep, geparkeerde auto’s op de weg.

het onderbord Een wit rechthoekig bordje dat onder een verkeersbord 
hangt. Het vertelt iets over het bord erboven.

opvallen Er anders uitzien dan anderen of dan de omgeving. 
Je kunt opvallen door kleding met felle kleuren of 
reflectie en door fietsverlichting.

passeren Iets voorbij gaan, langs iets komen.

de reflectie, reflecteren Iets wat licht terugkaatst, licht terugkaatsen.
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de reflector Een plastic plaatje dat licht terugkaatst. Het zit achter 
op je fiets en op je trappers. Het plaatje is wit, oranje, 
geel of rood.

de schemering Als het schemert is het halfdonker. Het schemert 
vlak voordat de zon opgaat en vlak voordat de zon 
ondergaat.

het voorrangsbord Een voorrangsbord staat bij een voorrangskruising. 
Het geeft aan wie er eerst gaat.
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Deze regels heb je gehad in les 3 en 4

Zo zit dat… met tekens van mensen
• Met een (verkeers)teken kun je elkaar laten weten wat je 

gaat doen in het verkeer. Met een teken kun je iemand 
waarschuwen: let even heel goed op!

• Met een teken kun je iemand helpen in het verkeer. 
Anderen kunnen jou ook helpen door het geven van een 
teken.

• Bestuurders van auto’s geven tekens met hun 
richtingaanwijzers, remlichten, achteruitrijlichten, 
alarmlichten en claxon.

Zo zit dat… met een verharde en onverharde weg
• Een weg of fietspad zonder steen of asfalt, heet onverhard.
• Op een kruising van een verharde weg met een 

onverharde weg, gelden de volgende voorrangsregels:
 -  rijd je op de onverharde weg: je moet voorrang geven 

aan bestuurders op de verharde weg.
 -  rijd je op de verharde weg: je moet voorrang krijgen van 

bestuurders op de onverharde weg.
• Voor voetgangers geldt: je moet bestuurders die uit een 

zijweg komen rijden altijd voor laten gaan. Het maakt 
niet uit of die zijweg of de weg waarop jij loopt verhard of 
onverhard is.

Zo zit dat… met rechtdoor op dezelfde weg
• Deze regel geldt als je te maken krijgt met verkeer dat niet 

uit de zijweg komt.
• Het is verkeer dat jou tegemoetkomt of achteropkomt. Dat 

verkeer is met jou op dezelfde weg.

• Tegemoetkomers: je bent met elkaar op dezelfde weg en 
je gaat naar elkaar toe.

• Achteropkomers: je bent met elkaar op dezelfde weg en je 
gaat dezelfde kant op.

• De regel ‘Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor’ geldt ook 
voor voetgangers.

• Bij deze regel geldt:
 -  Je bent met iemand op dezelfde weg. Jij gaat rechtdoor, 

de ander slaat af. Jij mag voor.
 -  Je bent met iemand op dezelfde weg. Jij slaat af, de 

ander gaat rechtdoor. Je moet de ander voor laten gaan.
• Let op: fietspaden en stoepen horen ook bij de weg! En 

dezelfde weg kan ook een rotonde zijn.
• Krijg je op de fiets te maken met een tram? Dan geldt 

de regel ‘rechtdoor op dezelfde weg gaat voor’ niet. De 
tram mag altijd voorgaan als er geen verkeerslichten en/of 
voorrangsborden en -tekens zijn.

Zo zit dat… met mijn omgeving scannen
•  Kijk steeds goed rond, als je in het verkeer bent. Dit noem 

je scannen.
• Kijk om je heen wat er allemaal te zien is en vraag je af wat 

er zou kúnnen gaan gebeuren.
• Bedenk wat jij kunt doen om het alvast veiliger en 

makkelijker te maken voor jezelf en de anderen.
• Pas je tempo aan, als dat nodig is. Op de fiets kun je 

afremmen of sneller rijden. Als je loopt kun je ook je tempo 
aanpassen.

• Pas je plaats op de weg aan, als dat nodig is. Zorg ervoor 
dat je steeds op de meest veilige plaats bent en je 
zichtbaar maakt voor ander verkeer.

Zo zit dat… met de veiligste kant om te lopen (als 
er geen stoep is)
• Kies de kant waar je van de weg af kunt. Omdat er gras ligt 

of een berm.
• Kies de kant waar je het verkeer goed kunt zien aankomen. 

En waar het verkeer jou kan zien aankomen.
 -  Loop aan de rechterkant als de weg een bocht naar links 

maakt.
 -  Loop aan de linkerkant als de weg een bocht naar rechts 

maakt.
 -  Maar… steek niet onnodig over. Blijf dus lopen aan de 

kant die je hebt gekozen.

Deze afspraken gelden ook voor jou als je bijvoorbeeld loopt 
met de fiets aan de hand, als je stept, als je met je skelter 
rijdt en als je skatet.

Zo zit dat… met de goede plaats als je loopt
• Als je loopt, hoor je op de stoep zo ver mogelijk van de 

weg af.
• Als er witte ribbeltegels op de stoep liggen voor blinden 

en slechtzienden, houd die dan vrij. Zo hinder je mensen 
die slechtziend of blind zijn niet.

• Is er geen stoep? Loop dan op het fietspad of de 
fietsstrook.

• Is er ook geen fietspad of fietsstrook? Dan mag je in de 
berm of aan de zijkant van de weg lopen.

• Je mag zelf weten of je links of rechts van de weg loopt, 
als er geen stoep of fietspad is. Kies de veiligste kant.

• Als je niet verder over de stoep kunt lopen, kijk dan eerst 
of je veilig van de stoep af kunt gaan.

Ga daarna (als dat weer veilig kan) zo snel mogelijk weer op 
de stoep lopen.

Deze afspraken gelden ook voor jou als je bijvoorbeeld loopt 
met de fiets aan de hand, als je stept, als je met je skelter 
rijdt, als je met een rolstoel rijdt en als je skatet.
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Zo zit dat… als je fietst
• Rijd altijd zoveel mogelijk rechts.
• Rijd nooit met meer dan twee naast elkaar.
• Als er een fietsstrook is, moet je daarop fietsen.
• Als er een fietspad is, moet je daarop fietsen.
• Bij een niet-verplicht fietspad mag je zelf bepalen of je 

erop gaat rijden.
• Je mag niet op een busbaan fietsen.
• Je mag niet op de stoep of het voetpad fietsen.
• Als je niet verder over het fietspad of de fietsstrook kunt, 

kijk dan eerst of je veilig over de weg verder kunt fietsen. 
Ga als het weer veilig kan zo snel mogelijk weer op het 
fietspad of de fietsstrook fietsen.

Zo zit dat… als je fietst in een groep
• Blijf op je plaats in de groep fietsen.
• Ga achter elkaar fietsen, als iemand belt of toetert om je in 

te halen.
• Fiets ook achter elkaar bij drukke verkeerssituaties, op 

smalle wegen, op fietsstroken, bij het nemen van bochten, 
bij het passeren van obstakels of bij inhalen. Voordat je 
passeert of inhaalt, moet je altijd eerst achteromkijken 
over je linkerschouder.

• Fiets niet te dicht achter en naast elkaar.
• Rem niet plotseling, maar waarschuw even.
• Houd je beide handen aan het stuur.
• Let goed op je voorganger en sluit bij hem aan.
• Blijf zelf ook goed uitkijken. Steek niet klakkeloos over.
• Stoei niet als je fietst.
• Slingeren en inhalen? Niet doen!
• Let op de tekens van de begeleiders, als die er zijn.
• De voorste fietsers roepen ‘paaltje’, als ze op het fietspad 

een paaltje zien.
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Belangrijke woorden uit les 3 en 4

Het woord De uitleg Het beeld

de berm De onverharde strook naast de rijbaan of het fietspad. 
In een berm groeit gras of staan bomen.

de bestuurder Iemand die rijdt, bijvoorbeeld op een fiets, een scooter, 
een motor, in een auto of op een paard.

de busbaan Een aparte rijbaan voor bussen. Vaak staat het woord 
‘bus’ op het wegdek.

de claxon De toeter van een auto of een ander voertuig. Dit is een 
teken in het verkeer om iemand te waarschuwen.

de fietsstrook Een aparte strook voor fietsers op de rijbaan. De strook 
is meestal rood met een gestippelde of witte lijn. Op 
het wegdek staat een fiets afgebeeld.

hinderen Iets doen waardoor een ander last van je heeft. Je staat 
bijvoorbeeld in de weg.

het obstakel Een hindernis waardoor je niet verder kunt. 
Bijvoorbeeld: een opgebroken fietspad, containers op 
de stoep, geparkeerde auto’s op de weg.

het scannen Steeds goed rond kijken, als je in het verkeer bent. 
Zo zie je snel met wie je te maken krijgt en waar 
iedereen heen wil.

het tempo De snelheid waarmee je iets doet of iets gebeurt, hoe 
langzaam of snel iets of iemand gaat.

het verkeersteken Een symbool, signaal of aanduiding in het verkeer. 
Meestal gegeven door mensen of te zien op het 
wegdek en langs de weg.

passeren Iets voorbij gaan, langs iets komen.

de rotonde Een cirkelvormige weg waar een aantal wegen op 
uitkomen.



5   Toetsvoorbereiding les 3 & 4

de verharde weg Een weg of fietspad van steen, asfalt of beton.

de onverharde weg Een weg of fietspad zonder steen, asfalt of beton. 
Bijvoorbeeld een zandweg of een grindpad.

de voetganger Iemand die buiten loopt, speelt, loopt met de 
fiets aan de hand of met een rolstoel rijdt. Je bent 
ook voetganger als je skatet, stept, met je skelter, 
skateboard, spacescooter of waveboard rijdt.

de zijweg Een weg van links of rechts die uitkomt op de weg 
waarop jij fietst of loopt.



EEN UITGAVE VAN DE VERKEERSMETHODE VAN VEILIG VERKEER NEDERLAND | SCHOOLJAAR 2021 – 2022

Voorbereiding op: Toets 1 Ga ik voor?
Inhoud
• De regels uit les 1 & 2 .....................................................................................................................................................2

 - Zo zit dat… met voorgaanregels voor voetgangers

 - Zo zit dat… met voorgaanregels voor bestuurders

 - Zo zit dat… met voorrangsregels

 - Zo zit dat… met voorrang bij een gewone kruising

 - Zo zit dat… met de voorrangsborden

 - Zo zit dat… met voorrang geven en voorrang krijgen

• Belangrijke woorden uit de lessen ...........................................................................................................................3

VVN Verkeersmethode – Groep 7/8

Toetsvoorbereiding les
1 & 2



2   Toetsvoorbereiding les 1 & 2

Deze regels heb je gehad in les 1 en 2

Zo zit dat… met voorgaanregels voor 
voetgangers
Voorgaanregels gelden:
•  voor bestuurders en voetgangers (dus voor jou als je loopt 

en fietst);
•  als je te maken krijgt met bestuurders of voetgangers die 

niet uit een zijweg komen. (Bijvoorbeeld bij een uitrit, 
zebrapad, bushalte.)

Ook al ga je voor, kijk altijd goed of de ander je wel ziet en 
de ander je wel voor laat gaan.

•  Je gaat voor als iemand achteruitrijdt.
•  Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor (afslaand verkeer).
•  Je gaat voor als iemand uit een uitrit of van een 

parkeerplaats komt.
•  Je moet voertuigen met blauwe zwaailichten en sirene 

voor laten gaan.
•  Je gaat voor als je wilt oversteken bij het zebrapad.

Zo zit dat… met voorgaanregels voor bestuurders
Voorgaanregels gelden:
•  voor bestuurders en voetgangers (dus voor jou als je loopt 

en fietst);
•  als je te maken krijgt met bestuurders of voetgangers die 

niet uit een zijweg komen. (Bijvoorbeeld bij een uitrit, 
zebrapad, bushalte.)

•  Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor (afslaand verkeer).
•  Kleine bocht gaat voor grote bocht.
•  Mensen die op het zebrapad oversteken of er willen gaan 

oversteken moet je voor laten gaan.
•  Je gaat voor als iemand uit een uitrit of van een 

parkeerplaats komt.
•  Je gaat voor als iemand achteruitrijdt.
•  Je moet mensen die slecht zien of blind zijn voor laten 

gaan bij het oversteken.
•  Je moet mensen die slecht kunnen lopen voor laten gaan 

bij het oversteken.
•  Je moet een bus voor laten gaan als die binnen de 

bebouwde kom wil wegrijden bij de halte.
•  Je gaat voor als een bus buiten de bebouwde kom wil 

wegrijden bij de halte.

Zo zit dat… met voorrangsregels
Voorrangsregels gelden:
•  voor bestuurders onderling;
•  als je te maken krijgt met bestuurders uit een zijweg;
•  alleen op kruisingen.
Als je loopt, skatet, met een skelter rijdt, stept of rijdt op je 
skateboard, gelden de voorrangsregels niet voor jou op een 
kruising. Je moet verkeer uit de zijwegen altijd voor laten 
gaan.

Zo zit dat… met voorrang bij gewone kruisingen
Een gewone kruising is een kruising zonder voorrangsborden.
•  Verder geldt: de weg en het fietspad moeten verhard zijn 

(dus van steen of asfalt).
•  Bij een gewone kruising moet je als bestuurder 
 -  voorrang geven aan bestuurders die van rechts komen 

rijden;
 -  voorrang krijgen van bestuurders die van links komen 

rijden.

Zo zit dat… met voorrangsborden
Voorrangsweg. Als je fietst op een voorrangsweg, 
moet je voorrang krijgen van iedereen die van links en 
rechts komt rijden. 

Einde voorrangsweg.

Als je rijdt (fietst), moet je voorrang krijgen van iedereen 
die uit de zijstraat komt rijden. (Zie je het eerste 
verkeersbord in het rijtje hierboven? Dan moet je 
voorrang krijgen van bestuurders van links en rechts. 
Bij het middelste bord moet je voorrang krijgen van links 
en bij het laatste bord voorrang van bestuurders van 
rechts.)

Als je fietst, moet je voorrang geven aan iedereen die 
van links en rechts komt rijden. Bij dit bord staan altijd 
haaientanden op het wegdek.

Stopbord. Als je fietst, moet je stoppen voor de 
stopstreep, ook als er geen verkeer aan komt. Je moet 
voorrang geven aan iedereen die van links of rechts 
komt rijden.

Zo zit dat… met voorrang geven en voorrang 
krijgen
Voorrang krijgen: jij mag eerst.
•  Voorrang geven: de ander mag eerst.
•  Neem nooit voorrang: wacht altijd met verdergaan tot je 

voorrang krijgt.
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Belangrijke woorden uit les 1 en 2

Het woord De uitleg Het beeld

binnen de bebouwde kom Je bent binnen de bebouwde kom als je in een stad of 
dorp bent.

buiten de bebouwde kom Je bent buiten de bebouwde kom als je de grens van 
het dorp of de stad voorbij bent.

haaientanden Witte driehoeken op het wegdek van een 
voorrangskruising.

de halte De plaats waar de bus en tram stoppen om passagiers 
in- en uit te laten stappen.

de kruising Een punt waar een weg samenkomt met een andere 
weg.

de sirene Een sirene maakt een hard, loeiend geluid.

TAA-TUU
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de uitrit Een uitgang uit een tuin, uit een garage of een 
parkeerplaats. Een uitrit komt vaak uit op een stoep.

voorgaan Wie voorgaat, mag eerst.

de voorrang Als je voorrang krijgt, mag je eerst. Als je voorrang 
geeft, mag de ander eerst.

het voorrangsbord Een verkeersbord dat bij een voorrangskruising staat. 
Het bord vertelt jou wie er voorrang heeft.

de voorrangskruising Een kruising waarop twee of meer wegen samenkomen. 
Er zijn voorrangsborden en haaientanden.

de voorrangsweg Een weg waar bestuurders voorrang moeten krijgen van 
bestuurders van links en rechts.

het zwaailicht Een blauw of geel licht dat ronddraait of knippert.

de zijweg Een weg van links of rechts die uitkomt op de weg 
waarop jij fietst of loopt.


